Shqiptarët po
manipulojnë
australianët
kundër
Islamit

KONTROLLI
NËPËR
AUTOBUSE

Marrëveshja
Pension
për secilin
65-vjeçar

Sulmojnë
dhe sulmohen
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Sport

hajdut
ka thënë se mediat
Challandes: Në Zvicër më quajnë
së Kosovës, Bernard Challandes, të Kosovës për FloPërzgjedhësi i Kombëtares
atë si hajdut pas interesimit
trajzvicerane janë duke e paraqitur Tomën. Në një intervistë të gjatë për “Blick”,
për dyshen kosovare, që
rent Hadërgjonajn dhe Bastien
se kanë shfaqur interesim
neri i Kosovës e ka pranuar për cilën Kombëtare do të luajnë. “Do të ishte e
se
për
nuk kanë vendosur ende
se nuk kemi shprehur interesim
dhe çfarëpadrejtë nëse nuk do ta pranoja,
Lojtarët ende nuk kanë vendosur
Hadergjonajn dhe Tomën. respektojmë vendimin e tyre. Për këtë ardo që do të ndodh ne do tëparaqesin si hajdut, edhe pse në të vërtetë
sye, mediat zvicerane më pasi janë lojtarët dhe prindërit e tyre që
ne nuk po vjedhim asgjë, e tyre”, deklaroi Challandes.
vendosin për të ardhmen

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

Koha

 Fq.5

për

Koha, e hënë, 18 mars

www.koha.mk

Koha
E PËRDITSHME INFORMATIVE

AKTUALE

Viti XIII • Numri 3611 • e hënë, 18 mars 2019

2019

U MBAJT KUVENDI ZGJEDHOR
Në Kuvendin
Zgjedhor të FFM-së ,
Muhamed Sejdini si
kandidat i vetëm i
FFM-së, mori pëlqimin
nga
delegatëve
e 82
90 të pranishmëve.
Mandati i tij do të jetë
deri në vitin 2021, deri
në zhvillimin e
Kuvendit të rregullt
të FFM-së

I FFM-së

Sejdini, “koka” e
futbollit në Maqedoni

Osmani:
Zhvilluam një
lojë të mirë

Koha

Fisnik NUHIU

Shkup, 17 mars - Në Kuvendin
i deZgjedhor të FFM-së, ushtruesi
është
ritanishëm i detyrës,
së Futzgjedhur kryetar i Federatës
kanë
kuvendin
Shkup, 17 mars - Kuqezinjtë
bollit të Maqedonisë. Në
e
qytetin e
menaxhuar si duhet përballjen
Zgjedhor që u mbajt në
në
delegatë
fundit para pauzës dy javore
Ohrit, ishin prezent 90
për bashkëpunimin e deskuavendor. “Dua të të gjithë
Sejdini
kampionat, duke e mundur
dhe në kohë të njëjtë
nga gjithsej 96, ndërsa
pesë vitet e simin e futbollit
i Stetë i këtij institucioni në
të gjithëve për besi- ritanishëm
të
drën e Rabotniçkit. Një gol
mori pëlqimin e 82 delegatëve
e parë si pre- falënderojë
pres sfidat e reja. Nga
është një nder i mezi
man- fundit. Në paraqitjen
nio Junior u tregua i mjaftuenga unë,
para dele- min e dhënë,
pranishëm. Sejdini do të ketë
gjithë ne këtu, jo vetëm
do të sident i FFM-së Sejdini
dhe
shëm për tre pikët, megjithëse
kur
që të jesh në krye të kësaj
2021
dat deri në vitin
FFM do të jetë i madh
pritet që të përmirësojmë
për një
rregullt gatëve potencoi
dhe dua të falënderojë
kuqezinjtë patën nevojën
të Fedembahet Kuvendi i
në përmirë- organizate
mënyrën e funksionimit
tentipër hapur për idetë e reja
super Zahov që ndali disa
në
zgjedhor i Federatës. Në garën
ratës së Futbollit dhe futbollit
Pas
Sejme të rrezikshme të miqve.
këtu për
postin e presidentit të FFM-së,
përgjithësi. FFM është
potendhe
ndeshjes trajneri Osmani
mirë
dini ishte kandidati i vetëm
idetë e reja që do ti mendojnë
shqipnjë
coi se loja duhet përmirësuar,
që
dua të
parë
e
hera
është
kjo
futbollit në Maqedoni. Unë
e
Në Kumirëpo vlerësoi impenjimin
për
tar do ta udhëheq FFM-në.
falënderojë FIFA-n dhe UEFA-s
fitojë
venskuadrës që menaxhoi të
bavendin zgjedhor të federatës
me
përkrahjen, ndërsa i gëzohem
humbjes
“Pas
si
reja.
të
Shuker
tre pikë
siç ishte
dhe atë evropian,
dore morën pjesë Davor
shkëpunimit të ardhshëm
fitore.
Legjenda e futbollit kroat
HejShkupin neve na duhej kjo
jemi krei UEFA-s, i dha
anëtar i Komitetit të UEFA-së,
deri më tani, dhe se do të
vëshDavor Shuker, si përfaqësues
Siç e pamë të gjithë ishte
si dhe Gazmend
e saj, duke
FIFA
përbashkëta
të
nga
punën
në
Beha
di
FFM-së
projekteve
të
plotë
nar
ishin
përkrahje të
jeni ADN e
tirë, megjithatë me rëndësi
jep përknuk duhet përzihet. “Ju
Rustemi si përfaqësues i Agjencionë të ardhmen. FFM do të
potencuar qartë se politike
në
ndihmojmë
tre pikë. Sa i përket ndeshjes,
dekne si UEFA çdoherë do të
nit për Rini dhe Sport. Sejdini
e
rahje të gjithë kombëtareve”,
futbollit në Maqedoni dhe
në sport.
Ilco
mendojë nuk ishim në nivelin
MuhaPolitika nuk duhet të përzihet
këtë post do të zëvendësojë
laroi kryetari i ri i FFM-së,
pikët
FFM-së si anëtare e jonë.
dhe FIFA-s”,
kaluar u
duhur, por megjithatë tre
përputhje me aktet e UEFA-s
Gjorgjioskin që vitin e
med Sejdini.
dua të
Statuti i FFM-së është në
ishin më me rëndësi dhe
Zgjedhor të FFM-së në Ohër.
nga kreu i FFM-së, ndërsa
tërheq
Kuvendin
në
e
Shuker
që
theksoi
//////////
uroj lojtarët për qetësinë
//////////////////////////////////
shqiptari ishte zëvendës president
//////////////////////////////////
///////////////////////////////////
patën në këtë ndeshje, sepse
///////////////////////////////////
//////////////////////////////////
taki//////////////////////////////////
edhe ngarkesa për ta fituar
///////////////////////////////////
min e bëri të veten”, tha fillimisht
se
Qatip Osmani. “Pozitive ishte
ne
edhe kur rezultati ishte 0:0,
në Euro
mbarë rrugëtimin e saj
mundoheshim ta sulmojmë
për “Su2020. Në një prononcim
ra
Komkundërshtarin dhe nuk na
mirë
Pas dështimit në Ligën e
perSport”, sulmuesi i cili njeh
ndeshjekoncentrim për asnjë moment.
në kambeve, në prag të startit të
Turqinë pasi aktivizohet
2020”,
ka
Ashtu që nga ana psikologjike
ve eliminatore për “Euro
pionatin turk prej disa vitesh,
shqiptare
mendoj që ekipi e dha provimin”,
trajneri i kombëtares
treguar edhe për një telefonatë
se në
shtoi tekniku kuqezi. Qatip
skuadrës
Christian Panucci u shpreh
me një nga ish-shokët e
të ndryOsmani nuk ka lënë pa lavdëruar
është
lojën e kombëtares do
te Beshiktash, Emre, i cili
duke filperformansën e dy protagonistëështë
shojë stili i lojës, ndoshta
kthyer përsëri në ekip. “Kjo
sezonaTurqinë.
ve kryesor në fitoren e 15
luar që nga ndeshja me
një ndeshje shumë e rëndësishndoshta
le të kuqezinjve. “Dino Zahov
jam
loje,
Unë
stil
“Ndryshojmë
me për të dy kombëtaret.
Duhet
është portier kualitativ, madje
nga një
duke filluar që nga Turqia.
në fazën e rikuperimit
mirëve
jo në
ndoshta njëri prej më të
të ndryshojmë diçka, por
që kisha, pësova dëmtim
dëmtim
ta
duhej
që
punën
bëri
Panucnë ligë,
rri rreth
sjellje, në taktikë”, u shpreh
në kofshe që më bëri të
pas lënështë
bënte. Sa i përket Juniorit,
ci, i cili më pas shtoi se “Nuk
një muaj jashtë. Fatkeqësisht
në
por
me çfarë formacioni të
dimit që kishte, mundohemi
e thënë që do mbrohemi,
në moment delikat si për
folur për prit- të vendosë
duke lënë të kup- ndodhi
ai vlerë- tha Panucci. Duke
çdo ndeshje t’i japim minutazh
dhe ekipin e sitheksoi zbresë në fushë,
është një mundësi” Më tej
shumë,
shmëritë në grup, Panucci
i kuqezinjve do mua, Kombëtaren
gradualisht gjithnjë e më
klasison edhe lojtarët që ka grumbul- se “Nëse mund të luajmë mirë da- tohet se rreshtimi
se
tuatën që ndodhemi në
se
ashtu që sot braziliani e tregoi
i ndryshëm në këto 2 sfida.
futbolluar në skuadër, duke theksuar
nëse bëjmë diçka të jetë
fikim. Por jemi mësuar se
do
“Grupi i lim të tretë, por
e
në të ardhmen shumë shpejt
Çikalleshi uron që përfaqëështë i kënaqur nga ata.
të papritura dhe çdo gjë
të dytët në grup”. Sokol
të arrijë të sigu- li ka
të gjithë. speciale arrijmë
të kthehet në formën që kishte
kundër suesja shqiptare
lojtarëve që kam, luajnë
me qetësi”, ka deklaruar
i cili
e Për dy ndeshjet e radhës
pozitiv ndaj Tur- presim
më herët”, përfundoi Osmani,
Kaçe ka luajtur shumë prandaj
Panucci sh- rojë një rezultat
shkon
me këmbën e Çikaleshi.
që Turqisë dhe Andorës,
vlerëson faktin që skuadra
para se qisë, për të nisur
grumbullova. Kemi lojtarë
të
prehet se do të mendohet
sulmues”,
me fitoren në pauzën dy javore
pa
edhe
bëjmë
të
mund
kampionatit.

Shuker: “Politika jashtë
sportit, statuti sipas UEFA-s
dhe FIFA-s”

stilin
Panucci: Do ta ndryshojmë
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PËRVOJAT EVROPIANE TË EMIGRACIONIT

Qyteti
i betonit

Betonizimi i pakontrolluar ka
uzurpuar çdo hapësirë të gjelbër
në qytetin e Tetovës. Të vetmet
hapësira gjelbërimi në këtë qytet i gjen në Kazermën e Tetovës,
Stadiumin e qytetit dhe oborret e
xhamive. Qytetarët shprehen të
mllefosur për këtë katandisje urbanistike të qytetit. “Unë jetojë
në ndërtesën përball gjykatës,
aty e kanë bërë parking dhe nuk
kemi asgjë të gjelbër. Gjithçka
është dëmtuar”, thotë një qytetare e Tetovës. “Parlamentarët le
të më pyesin mua...
Fq.4

Diaspora si
"infuzion"
financiar

RAJON

Ekipi
negociator
në udhëkryq
politik

Fq.16

GLOBI

Menduan
se gjetën
shpëtimin
në Zelandë,
por gjetën
vdekjen

Shembulli nga Evropa i suksesit ekonomik është Irlanda. Për vetëm një ndërrim gjeneratash - nga
një shtet që ishte ndër më të varfrit në kontinentin e vjetër me shkallë të lartë të emigracionit, u
shndërrua në shtetin e tretë në Evropë sipas të ardhura neto, pas Luksemburgut dhe Danimarkës
Fq.7
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Papunësia ulet nga ikja e të rinjve, jo nga shteti
Shkup, 17 mars - Ulja e papunësisë është si
rrjedhojë e ndryshimit të procedurave administrative për regjistrimin e personave të papunë si dhe rënies së numrit të popullsisë aktive që kërkon punë dhe fare nuk ka të bëjë me
krijimin e vendeve të reja të punës, thonë ekspertët e ekonomisë. Këto reagime vinë pas
deklarimeve të Lidhjes Social-Demokrate të
Maqedonisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri

Zoran Zaev se falë reformave të qeverisë shkalla papunësisë është ulur nën 20 për qind.
Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike,
Koço Angjushev, pret të vazhdojë ulja e papunësisë si rezultat i krijimit të një klime pozitive, e cila ka çuar hapjen e vende të reja të
punës kryesisht në sektorin privat. Por, ekspertët e ekonomisë thonë se edhe kjo përbërje
qeveritare shërbehet me po...
Fq.6
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Pse Trumpi do
shpërbërjen e BE-së
Natalie NOUGAYREDE
Administrata Trump, jo vetëm që nuk e
pëlqen Bashkimin Evropian, por është e
vendosur ta shkatërrojë atë. Vizita në
Evropë e Sekretarit amerikan të Shtetit,
Majk Pompeo javën e kaluar, ishte episodi i tretë i sulmit, i projektuar për të luajtur me ndarjet lindje-perëndim brenda
BE-së. Episodi i parë ishte fjalimi i Donald Trumpit në Varshavë në vitin 2017,
i fryrë nga një nacionalizëm vendas. Episodi i dytë, ishte rritja e tarifave për eksportet evropiane në vitin 2018 nga ana
e Trump, dhe dalja e SHBA-së nga marrëveshjet kyçe, sikurse është marrëveshja
bërthamore e Iranit dhe Traktati i Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme (INF).
Këtyre, duhet t’iu shtohen nxitjet e hapura të Trump ndaj përkrahësve të Brexit,
dhe vendimi i tij për t`u larguar nga Siria.
Të gjitha këto, ndikojnë në interesat evropiane (përfshirë Britaninë) në shumë
aspekte konkrete, ndryshe nga postimet
në Tëitter ose fyerjet ndaj aleatëve. Evropa po përpiqet të rezistojë. Angela
Merkel, që është objektivi politik i preferuar i Trumpit në BE, mori shumë duartrokitje të shtunën në Konferencën vjetore të Sigurisë në Mynih, për fjalimin e saj
mbi virtytet e multilateralizmit. Por ndoshta, ne duhet të kuptojmë plotësisht se
me çfarë është duke u përballur BE-ja,
në këtë epokë të re Trump. Njeriu që tani
i pëshpërit në vesh Trumpit është Xhon
Bolton, këshilltar i tij i sigurisë kombëtare. Marka e tij e ideologjisë anti-BE, ishte në shfaqje të plotë gjatë udhëtimit të
Pompeos në Budapest, Bratislavë dhe
Varshavë. Pompeo bëri dy gjëra të rëndësishme.
Së pari, ai pronësoi de fakto kremtimet e
këtij viti me rastin e përvjetorit të 30-të të
rënies së komunizmit në Evropën Lindore, duke iu referuar afërsisë së SHBA me
kombet që luftuan për lirinë e tyre, duke
i dhënë leje të plotë për të qeverisur populistëve të djathtë, që BE i ka kritikuar apo
sanksionuar për shkak të prapësimeve të
tyre në raport me demokracinë. Së dyti,
përmes zgjedhjes së destinacioneve të
tij, Pompeo, thelloi ndarjet mes vendeve
që dikur ishin pas Perdes së Hekurt, dhe
atyre që nuk ishin. Kjo qasje tenton të
luajë me zgjuarsi me ndjeshmërinë e manipuluar nga demagogët, çka e ka dëmtuar kapacitetin e BE-së për t’u unifikuar
vitet e fundit. Një pjesë e kësaj strategjie
veproi në vitin 2003, kur në prag të pushtimit të Irakut, sekretari amerikan i
Mbrojtjes, Donald Ramsfeld, shpiku termat “Evropë e vjetër” (e keqe) dhe “Evropë
e re” (e mirë). Por një ndryshim i madh sot
është se, nëse projekti evropian do të
mbetet gjallë; atëherë optimistët besojnë
se do të “dominoje shekullin XXI-të”.
Një artikull i Bolton i shkruar në vitin
2000, na ndihmon të zbulojmë më qartë

synimet e strategjisë së Trump. I titulluar “A duhet ta marrim seriozisht qeverisjen globale?”, ky artikull përdoret sot si
një udhërrëfyes për qëllimin e administratës Trump për të shkatërruar BE-në.
Në të, Bolton kritikon ashpër “globalistët”, të cilët kërkojnë të lidhin shtetet
kombëtare në një rrjet normash dhe
marrëveshjesh ndërkombëtare, që kufizojnë sovranitetin. Ai shprehet aty se një
mandat vërtet demokratik, mund të ekzistojë vetëm në nivel kombëtar. Bolton
shpërfill OJQ-të dhe shoqërinë civile, dhe
listën e “pafundme” të institucioneve
shumëkombëtare, ose mbi-kombëtare.
BE-ja, thotë ai, është “burimi kryesor i
globalistëve substancialë “.Bolton shkon
më tej:ai e identifikon BE-në si një kërcënim për interesat e SHBA-së (Trump vitin
e kaluar e quajti atë “armik”). “Elitat europiane, nuk janë të kënaqura vetëm me
transferimin e sovranitetit të tyre kombëtar në Bruksel. Ato kanë vemdosur
gjithashtu të transferojnë një pjesë të
sovranitetit tonë tek institucionet dhe
normat mbarëbotërore, duke e bërë Bashkimin Evropian një pararendës miniaturë të qeverisjes globale”- shkruan ai,
duke e përshkruar BE-në si “të ngjyrosur
me një anti-amerikanizëm të dallueshëm”.
Mos harroni se Trumpi, ka bërë ndoshta
më shumë se çdo udhëheqës tjetër i
SHBA-së, për të nxitur ndjenjat antiamerikane në Evropë. Ajo çka zbulon kjo,
është se shpjegimet konvencionale që
shpesh jepen për sulmet e Trump ndaj
BE-së, janë vetëm një pjesë e tablosë.
Zemërimi i Trump ndaj BE-së si një bllok
tregtar, taktikat e tij për të rritur eksportet e armatimeve të SHBA-së në kontinent, si dhe kundërshtia e tij personale
ndaj Merkel, janë vetëm përkthimi i një
beteje më të gjerë ideologjike rreth qeverisjes globale. Dhe mos mendoni se shkrimet e Boltonit të vitit 2000, janë të
vjetëruara. Ato do të shfaqen nëse besoni se administrata Trump nuk ka ideologji, por vetëm interesa biznesi. Është e
vërtetë se nuk mund të mendohet sot, që
Evropa është e aftë të sfidojë SHBA-në në
skenën globale:ajo është shumë e dobët
ushtarakisht, dhe ka kaluar një dekadë
krizash. E megjithatë, ajo mishëron diçka
që Trump dhe Bolton e urrejnë. Dhe disa
prej shteteve më të mëdha anëtare, po
përpiqen tani të sfidojnë SHBA-në, sikurse është mekanizmi i ri për të anashkaluar sanksionet kundër Iranit. Me më pak
se 100 ditë para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, Pompeo darkoi në
Hungari me kryeministrin vendas Viktor Orban, i cili dëshiron të riformatojë
hartën politike të Evropës, për t’iu përshtatur vizionit të tij të “demokracisë joliberale”. (The Guardian)

NUK I FRIKOHEM ASKUJT
"Shteti nuk do ta lejojë dhunën. Nëse të
tjerët mendojnë se me dhunë mund të
arrijnë rezultate politike, mashtrohen.
Ata janë ndeshur në një arrë të fortë.
Janë ndeshur në dikë që askujt s’i
frikohet. Nuk frikohem t’ua them në
fytyrë se ata janë hajnat më të këqij. Me
muaj është heshtur ndaj gënjeshtrave
të opozitarëve: Boshko Obradoviq,
Vukjeremiq dhe Dragan Gjillas", shkroi
në profilin e tij në Facebbok, presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pak para se
t'i drejtohet opinionit në Serbi pas
protestave të dhunshme mbrëmë.

KUSH UA HA BUKËN TË
BURGOSURVE DHE TË
PERSEKUTUARVE
"Të burgosurit dhe të persekutuarit në
MeV jetojnë në kushte çnjerëzore.
Veshmbathjen dhe ushqimin e marrin
nga goja e fëmijëve të vetë. Nuk i kanë
kushtet elementare të garantuara me
Konventat Ndërkombëtare. Mbahen
nëpër burgje hetues jashtë të gjithë
afateve të paraparë me ligj. Ka dhjetëra
shkelje procedurale gjatë burgosjes,
mbajtjes në burg hetues si dhe gjatë
seancave gjyqësore. Nuk merren
parasysh dëshmitarët e propozuar nga
mbrojtja, as nuk garantohen ekspertiza
të sakta dhe të paanshme.
Rasti i Kumanovës do të mësohet nëpër
universitetet e botës si rast më i keq i
shkeljes së të drejtave të akuzuarve, të
cilët vetëm për shkak të dhjetëra
shkeljeve procedurale do të duhej të
ishin lënë të lirë, raste të këtillë ka me
qindra në praktikën e jurisprudencës,
bile, edhe të shteteve demokratik. Rasti
i Kumanovës mjegullohet me qëllim të
mbrojtjes së politikanëve dhe
shërbimeve sekret të involvuar në
skenar për realizim të tij. Pa dalë e
vërteta për Rastin e Kumanovës, nuk
mundet të thuhet sa me pushtetin e ri
ka ndodhur diçka e re, përveçse, ajo
thënia e popullit, iku laroja, erdhi
baloja.
Për gjyqësorin është e kotë të flitet,
mirëpo, ku është këtu Bashkësia
Ndërkombëtare që i ka dhënë disa
qindra milionë euro për përmirësimin e
kushteve nëpër burgje, për
profesionalizimin e gjyqësorit, për të
drejtat e njeriut... dhe nuk kërkon
llogari; mos vallë i ndajnë mjetet që i
japin? Ku është Komiteti i Helsinkit për
të Drejtat e Njeriut në MeV? Ku është
Instituti për të Drejtat e Njeriut? Ku
është Komisioni Anti-diskriminim dhe
Anti-korrupcion? Ku është Avokati i
Popullit? Të gjithë që u përmendën,
dhe disa dhjetëra institucione që nuk
janë përmendur, të gjithë bashkë e
hanë bukën e të persekutuarve dhe të
diskriminuarve duke bërë qejf e
ahengje nëpër kabinete, seminarë,
trajnime, konferenca dhe nëpër ëorkshop anembanë botës. Shoqata e te
Burgosurve kërkon që të vihet në krye
të një komisioni për ti vizituar burgjet
dhe për ti takuar të burgosurit në
mënyrë jo- selektive.
Këtë kërkesë do t'ua dërgojmë të gjithë
instituteve dhe institucioneve që e
hanë bukën e të persekutuarve 'duke i
mbrojtur' të drejtat a atyre", shkruan
aktivisti Shpëtim Pollozhani.

MEDIACitate

Për
marrëveshjen
me Serbinë
do të ketë
referendum

Kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Kadri Veseli, ka
thënë para mediave
ndërkombëtare se Kosova
është e gatshme për dialog,
dhe se në asnjë mënyrë nuk
pranon marrëveshje që
cenojnë sovranitetin e
shtetit dhe rendin
kushtetues.
Në një intervistë për
gazetën prestigjioze
austriake, Der Standard, ai
ka folur për dialogun dhe
qëndrimin e Kosovës karshi
këtij procesi.
"Dialogu zhvillohet midis dy
partnerëve të barabartë. Të
dy palët duhet të
respektojnë njëra-tjetrën në
mënyrë reciproke”, thotë
Veseli. Ai konsideron se një
marrëveshje dypalëshe, e
cila është e nevojshme për
afrimin e Kosovës dhe
Serbisë në BE, mund të jetë
e mundur. "Ne jemi një vend
i pavarur dhe ne nuk e
diskutojmë territorin dhe
sovranitetin tonë”, shprehet
ai.
Veseli dhe shumica e
politikanëve të tjerë
kosovarë janë kundër një
ndryshimi kufitar. "Nuk ka
veri dhe asnjë jug në vendin
tim, është një vend
perëndimor. Ne ndjekim
vetëm atë që është në
kushtetutën tonë", pohon ai.
Veseli hedh poshtë
marrëveshjet
jodemokratike. "Ne jemi një
demokraci, kështu që çdo
gjë do të vendoset në këtë
Parlament nga një shumicë
prej dy të tretash. Ai thotë se
do të ketë të marrëveshje
me Serbinë por për këtë do
të organizohet një
referendum. Qytetarët do të
vendosin për këtë
marrëveshje", shton Veseli.
Kryetari i Kuvendit thotë se
serbët dhe shqiptarët mund
të jetojnë së bashku, brenda
kufijve siç ekzistojnë tani.
Sepse përndryshe mund të
ndodhë spastrimi etnik, dhe
kështu edhe do të prishet
stabiliteti në Ballkan. “Ne
nuk duam në asnjë rast, që
situata jonë diku në Ballkan
të ketë një ndikim negativ",
shprehet Veseli. Ai thotë se
po punon që e ardhmja të
mos jetë përsëritje e së
kaluarës.
(Der Standard, 17 mars)
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Ministrja Carovska deri dy
ditë më parë kishte
këmbëngulë që pensioni ti
takojë secilit që, një ditë të
vetme të kishte punuar
konform ligjeve,
konkretisht të ishte i
paraqitur në fondet
pensionale. Këtu kishte
reaguar BDI, duke e ditur se
shqiptarët, në kohën e
Jugosllavisë nuk kanë qenë
të punësuar në shtet ashtu
sikurse bashkëqytetarët
maqedonas
Shkup, 17 mars - Më shumë se tre
muaj bllokim të Ligjeve nga sfera
sociale, duket se partnerët e koalicionit LSDM dhe BDI kanë arritur
marrëveshje. Pensione për secilin
që arrin moshën mbi 65 vjet e që
nuk posedon pronë nga e cila
mund të sigurojë të ardhura është
marrëveshja e parë e arritur midis
partnerëve qeveritar, ndërkohë që
shtesa për fëmijën e tretë do të
vazhdojë të ndahet, por vetëm për
ato familje me të ardhura më të
vogla sesa paga minimale në vend
dhe jo siç ishte deri tani - për të
gjithë qytetarët.
‘Është arritur marrëveshje e
ndërsjellët që të hiqen të gjitha
përkufizimet që ishte interesi më i
madh i komunitetit të cilin ne e përfaqësojmë. Më nuk ka nevojë për

ARRIHET MARRËVESHJA PËR LIGJET SOCIALE

Pension për secilin 65-vjeçar

përkufizime sikur të kenë një ditë
përvojë pune në mënyrë që të kenë
mundësi të marrin pensionin social”, ka thënë deputeti i BDI-së, Artan Grubi. Ndryshe, ministrja e
Punës dhe Politikës Sociale, Milla
Carovska, deri dy ditë më parë kishte këmbëngulë që pensione ti
takojë secilit që, një ditë të vetme të

kishte punuar konform ligjeve,
konkretisht të ishte i paraqitur në
fondet pensionale. Këtu kishte reaguar BDI, duke e ditur se shqiptarët,
në kohën e Jugosllavisë, nuk kanë
qenë të punësuar në shtet, ndryshe
nga bashkëqytetarët maqedonas.
Edhe për shtesën e fëmijës së
tretë të cilën ministrja Carovska fil-

limisht kishte propozuar ta heq
krejtësisht dhe nënave t’ju ndahet
vetëm një shumë e caktuar gjatë
lindjes, palët janë dakorduar që të
ngelet shuma e njëjtë dhe periudha e njëjtë kohore, por këtë të
drejtë ta gëzojnë vetëm familjet
që kanë të ardhura financiare më
pak se paga minimale. “Nuk kemi

heq dorë nga shtesa për fëmijën e
tretë. Në propozim-ligjet që kanë
ardhur në Parlament qëndron shtesa për fëmijën e tretë, por do ta
marrin kategoritë më të rrezikuara
sociale. Vlerësoj se gjatë debatit
do të gjejmë zgjidhje më të mirë”,
tha deputeti Grubi.
Mësohet gjithashtu se marrëveshja e re mes LSDM-së dhe BDIsë parasheh edhe rritjen e vlerës
së të ardhurave për fëmijët e familjeve sociale. Këtë javë pritet që
ligjet sociale të hyjnë edhe në procedurë parlamentare. Një gjë të
tillë e paralajmëroi edhe vetë
kryeministri Zoran Zaev, i cili
mohoi informacionet se ministrja
Carovska mund të shkarkohet pas
përplasjeve me BDI-në, duke
thënë se është arritur marrëveshje, por pa dhënë detaje rreth
këtyre ligjeve. Zaevi pati deklaruar
vetëm se dallime ka pasur rreth
definimit të bashkësisë, pasi siç u
shpreh, ky definicion dallon sipas
traditës tek shqiptarët dhe bashkësitë e tjera. Ai njoftoi se palët
janë dakorduar që në bashkësi familjare të precizohen vetëm
prindërit dhe fëmijët.
Publicitet
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URBANIZIMI DHE GJELBËRIMI NË TETOVË E GOSTIVAR

Qyteti i betonit
• Të vetmet hapësira gjelbërimi në Tetovë i gjen
afër Kazermës, Stadiumit të qytetit dhe oborret
e xhamive

Tetova dhe Gostivari
janë dy bota të
ndryshme për sa i
përket hapësirave të
gjelbërta. Përderisa
betonizimi ka
uzurpuar të gjitha
hapësirat e gjelbërta
në Tetovë, në Gostivar
pushteti lokal thotë se
i ka shpallur "luftë"
mafies urbane
Koha

Destan JONUZI

Shkup, 17 mars - Betonizimi i pakontrolluar ka uzurpuar çdo hapësirë
të gjelbër në qytetin e Tetovës. Të
vetmet hapësira gjelbërimi në këtë
qytet i gjen në Kazermën e Tetovës,
Stadiumin e qytetit dhe oborret e
xhamive. Qytetarët shprehen të
mllefosur për këtë katandisje urbanistike të qytetit. “Unë jetojë në
ndërtesën përball gjykatës, aty e
kanë bërë parking dhe nuk kemi
asgjë të gjelbër. Gjithçka është
dëmtuar”, thotë një qytetare e Tetovës. “Parlamentarët le të më pyesin mua, jo ju!”, tha i revoltuar një
banorë tjetër i Tetovës. Dhe, komuna dhe pushteti qendror duket se i
kanë harruar qytetarët. Ndërtimet
intensive në 15 vitet e fundit në Tetovë kanë shkaktuar kaos urbanistik.
“Ka vende në Tetovë ku duken
si kanjon urban, është betonizuar
aq shumë saqë nuk qarkullon ajri
në ato zona. Nuk ka mundësi fizike të qarkullimit të ajrit dhe erës.
Prandaj duhet që planifikimet e
tilla të bëhen në kuptimin e zgjeri-

mit të qytetit, jo përqendrimit. Tetova thjeshtë është përqendruar
në këtë zonë qendrore”, deklaron
për gazetën KOHA, Arianit Xhaferi nga Lëvizja "Eco Guerilla".
LIGJI QË KRIJOI KAOSIN

Tetova është e stërmbushur me
ndërtime të egra, mbindërtime
dhe ndërtime të reja. Autoritetet
lokale arsyetohen se për këtë kaos
urbanistik nuk janë fajtorë planet
urbanistike për betonizim, por
ndërtimet egra. “Ligji për legalizim
ka bërë një zhbërje të madhe të
hapësirave publike, për shkak se si
i tillë, juve ju obligon si Komunë
që të mund të legalizoni objekte
banesore dhe afariste, qoftë edhe
në shtretërit e lumenjve, e jo më në
zonat e gjelbërta. Madje, me
vetëm me një vërtetim noterial
nga ana e palës, i cili vërteton se
objekti është i ndërtuar para vitit
2011”, deklaroi Armend Fazliu,
zëdhënës i Komunës së Tetovës.
Por, ndryshe nga Fazliu, mendon

eko-aktivisti Arianit Xhaferi, i cili
thekson se fajtori kryesor për
zhbërjen e hapësirave të gjelbërta
është biznesi me banesa.
"Ka humbur gjelbërimi në qytet, për shkak se çdo kund ku ka
patur park-gjelbërim, është ndërtuar një pallat rezidencial, thjeshtë
për biznesin e banesave që shiten
dhe jepen me qira", thekson Xhaferi. Tetovarët nuk mbajnë mend kur
është ndërtuar ndonjë park në qytetin e tyre. Edhe "Eko druri", i cili
ishte donacion i Organizatës "Eko
Svest", tanimë është tharë, për
shkak të mos kujdesit të autoriteteve lokale. Edhe pse statistikisht,
në Tetovë ka diku rreth 41.123
metër katror sipërfaqe të gjelbër
publike, nuk respektohet as në minimum hapësira e gjelbër, e cila sipas standardeve evropiane, për
kokë banori duhet të ketë 16 metër
kub hapësirë të gjelbër. Komuna e
Tetovës ka bërë identifikimin e tetë
zonave të gjelbërta, por nuk ka
asnjë regjistër se sa drunj ka të

mbjellur në qytet, as sa hapësira
të gjelbër dhe parqe. Edhe sipas
planifikimeve, nuk është paraparë
asnjë park që të ndërtohet në
qendër të qytetit.
GOSTIVARI NDRYSHE
NGA TETOVA

Në 20 kilometra larg nga Tetova gjendet Gostivari. Këtu situata
është pak më ndryshe, por mungon vetëdija e qytetarëve për
ruajtjen e hapësirave të gjelbërta.
Qytetarët janë të ndarë në mendime për angazhimin e Komunës në
kujdesin për hapësirat e gjelbërta. “Edhe pse një pjesë e madhe
është zaptuar nga ndërtimi i madh
i pakontrolluar, megjithatë mbeten hapësira gjelëbrimi”, thotë një
qytetarë i Gostivarit. “Më shumë
janë ndërtesa sesa gjelbërim. Qyteti është i mbingarkuar me beton”, shprehet për gazetën KOHA,
një banore e Gostivarit.
Gostivarasit mendojnë se në
ndotjen e ambientit dhe hapësi-

• Në Gostivar, situata është pak më ndryshe, por mungon vetëdija e qytetarëve për ruajtjen e hapësirave të gjelbërta

ARBEN TARAVARI
Kemi tentuar dhe kemi
luftuar të mbajmë balancë
me mafinë urbane të mos
ndodhe asgjë e paligjshme.
Fatkeqësisht është
urbanizuar shumë qyteti dhe
nuk mund të gjejmë vende
për të investuar në
gjelbërim. Ato vende ku i
gjejmë, ku ka vend për t'u
gjelbëruar për të vendos
drunj, për të mbjellë drunj,
ne do vazhdojmë të krijojmë
sa më shumë

ARIANIT XHAFERI
Ka humbur gjelbërimi në
qytet, për shkak se çdo kund
ku ka patur park-gjelbërim,
është ndërtuar një pallat
rezidencial, thjeshtë për
biznesin e banesave që
shiten dhe jepen me qira. Ka
vende në Tetovë ku duken si
kanjon urban, është
betonizuar aq shumë saqë
nuk qarkullon ajri në ato
zona. Nuk ka mundësi fizike
të qarkullimit të ajrit dhe
erës.
rave të gjelbërta, gisht kanë edhe
vet qytetarët. “Njerëzit hedhin
mbeturina edhe prej shtëpie që i
bien për fat të keq, por ndonjëherë
edhe vet kur janë duke ngrënë
diçka, ambalazhin e gjuajnë ashtu
pa pasur kujdes, qoftë në ujë, qoftë
në këto hapësira, në këtë gjelbërim”, thotë një banorë i Gostivarit.
Edhe Gostivari ka qenë cak i ndërtimeve të egra dhe uzurpimit urbanistik. Por, kreu i Komunës, Arben
Taravari, thotë se për të ruajtur
hapësirat e gjelbërta, i është shpallur "luftë" mafies urbane.
"Kemi tentuar dhe kemi luftuar
të mbajmë balancë me mafinë urbane të mos ndodhe asgjë e paligjshme", thotë për gazetën
KOHA, Arben Taravari, kryetar i Komunës së Gostivarit. Ndërsa ekoaktivisti Valbon Limani, thekson se
në qytetin e Gostivarit, ashtu siç
është edhe në qytetet tjera të Maqedonisë së Veriut, betonizimi ka
kryer pjesën e vet të punës. Mirëpo
për dallim prej qyteteve tjera, këtu
është më pak i theksuar. Komuna,
thotë ai, kujdeset për hapësirat e
gjelbërta, dhe se po punohet në
shtimin e tyre, ndërsa aktivistët
ekologjik thonë se duhet një strategji nacionale për hapësirat e
gjelbërta.
“Fatkeqësisht është urbanizuar
shumë qyteti dhe nuk mund të
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KONTROLLORËT E AUTOBUSËVE NË QENDËR TË VËMENDJES

ARMEND FAZLIU
Ligji për legalizim ka bërë një
zhbërje të madhe të
hapësirave publike, për
shkak se si i tillë, juve ju
obligon si Komunë që të
mund të legalizoni objekte
banesore dhe afariste, qoftë
edhe në shtretërit e
lumenjve, e jo më në zonat e
gjelbërta. Madje, me vetëm
me një vërtetim noterial nga
ana e palës, i cili vërteton se
objekti është i ndërtuar para
vitit 2011

Sulmojnë dhe sulmohen
Vetëm gjatë muajve të
fundit, duke mos llogaritur
marsin, në këtë ndërmarrje
publike janë shqiptuar tetë
masa disiplinore, gjegjësisht
13 vërejtje me shkrim. Rasti i
fundit ku një kontrollor
autobusi u sulmua ndodhi
javën e kaluar. Sipas raportit
ditor të Sektorit për Punë të
Brendshme në Shkup,
ngjarja ka ndodhur në
autobusin me numër 7

VALBON LIMANI
Koha

Të gjitha institucionet
relevante së bashku duhet të
punojnë me qytetarët dhe
me sektorin civil për tu arrit
një rezultat, i cili do të ishte i
kënaqshëm për qytetarët e
Gostivarit. Mendoj se
ndryshimet duhet të bëhen
në suaza të Komunës në
bashkëpunim me pushtetin
qendror...

gjejmë vende për të investuar në
gjelbërim. Ato vende ku i gjejmë,
ku ka vend për t'u gjelbëruar për të
vendos drunj, për të mbjellë drunj,
ne do vazhdojmë të krijojmë sa
më shumë”, theksoi kreu i Gostivarit, Arben Taravari. Nga ana
tjetër, Limani potencon se ky problem është kompleks dhe nevojitet kyçja e të gjithëve, institucioneve relevante. “Të gjitha
institucionet relevante së bashku
duhet të punojnë me qytetarët
dhe me sektorin civil për tu arrit
një rezultat, i cili do të ishte i kënaqshëm për qytetarët e Gostivarit.
Mendoj se ndryshimet duhet të
bëhen në suaza të Komunës në
bashkëpunim me pushtetin qendror...”, thotë aktivisti Limani. Edhe
pse në Komunën e Gostivarit ka
dy parqe qendrore, kënde për fëmijë, hapësira të gjelbërta, nuk ka
një evidencë të qartë se sa drunj ka
në këtë qytet edhe pse në pamje
janë në numër të konsiderueshëm. Autoritetet janë në përgatitje të strategjisë për ajër dhe ambient të pastër, në të cilën do të
krijohet edhe një kadastër e
gjelbërt, ku do të përfshihet edhe
numri i saktë i drunjëve.
(Me këtë shkrim, gazeta KOHA i
bashkëngjitet fushatës nga interesi
publik për ambientin jetësor më të
mirë “Mos injoro! Reago!”)

Omer XHAFERI

Shkup, 17 mars - Herë paraqiten si viktima, e
herë si dhunues. Kjo është përditshmëria e
punës së kontrollorëve të autobusëve në Transportin Publike - Shkup. Ndërkohë, vërejtjet
dhe ankesat e qytetarëve për qasjen e këtyre
kontrollorëve nuk kanë të ndalur. Pamjet e
publikuara periudhën e fundit në mediat sociale tregojnë se si kontrollorë të ndryshëm,
në pamundësi për ti legjitimuar udhëtarët
që nuk paguajnë biletë në autobusët publik,
përdorin dhunë. Megjithatë, ka raste të tilla
kur edhe udhëtarët janë të dhunshëm ndaj
kontrollorëve.
Këtë situatë të krijuar me incidentet në
autobusët publike për gazetën KOHA e komentojnë edhe nga Ndërmarrja Publike
“Transporti Publik - Shkup”. Siç njoftojnë ata,
të gjitha incidentet dhe mosmarrëveshjet
janë regjistruar nga ana e Kontrollit të brendshëm në NP “Transporti Publik - Shkup”,
gjegjësisht për një pjesë të tyre ka denoncime
edhe në Ministrinë për Punë të Brendshme.
“Varësisht prej shkaktarëve të incidentit,
duke i llogaritur edhe pasojat eventuale të
palëve të përfshira, një Komision i përshtatëm

po shqipton masa. Deri më tani pjesa dërmuese e këtyre masave drejtuar kontrollorëve janë vërejtje me shkrim. Por, ekzistojnë raste kur ngritën procedura disiplinore dhe
caktohen gjoba të njëhershme të rrogës,
shkarkim të përkohshëm nga pozitë e kështu
me radhë”, thonë nga NP “Transporti Publik Shkup”. Vetëm gjatë muajve të fundit, duke
mos llogaritur marsin, në këtë ndërmarrje
publike janë shqiptuar tetë masa disiplinore,
gjegjësisht 13 vërejtje me shkrim. Rasti i fundit ku një kontrollor autobusi u sulmua
ndodhi javën e kaluar. Sipas raportit ditor të
Sektorit për Punë të Brendshme në Shkup,
ngjarja ka ndodhur në autobusin me numër
7.
“Kontrollori vetëm sa ka hyrë në linjën e
autobusit me numër 7, menjëherë është sulmuar. Sulmuesi (udhëtari) as që i ka dhënë
mundësi të kryej kontrollin, por menjëherë e
ka shtyrë jashtë autobusit. Si rezultat i këtij
sulmi, ai (kontrollori) ka rënë në tokë dhe ka
pësuar sulm në tru. Ndërkohë, njëra dorë i
është thyer. Në këtë gjendje, menjëherë është
transferuar në Spitalin e qytetit '8 Shtatori'.
Gjatë këtij sulmi, e lënduar ka mbetur edhe
një udhëtare”, thonë nga Policia e Shkupit.
Pasi rasti është denoncuar në polici, ekipe të
SPB-Shkup menjëherë janë vënë në kërkim të
sulmuesit dhe të njëjtin e kanë kapur dhe e
kanë dërguar në stacion policor. Pas intervistimit të tij, ai është lënë i lirë. Ndërkohë, orga-

net përkatëse kanë njoftuar se janë ndërmarrë masa për zbardhjen e plotë të rastit.
Me qëllim zgjidhjen e këtij kaosi në transportin publik, udhëtarë të shumtë, duke i
komentuar dhe dhënë propozimet e tyre për
tejkalimin e kësaj situatë, thonë se e domosdoshme është që kontrollorët të jetë të
uniformuar. Veshja e tyre civile dhe kultura e
ulët e komunikimet paraqesin vërejtjet më
të shpeshta të udhëtarëve. Duke ju referuar
këtyre kritikave dhe kërkesave të qytetarëve,
nga “Transporti Publik - Shkup”, shprehen se
udhëheqësia aktuale ende nuk ka vendim
konkrete nëse kontrollorët e autobusëve
duhet apo jo të uniformohen.
“Vetëm në 20 ditët e fundit janë regjistruar tre raste kur udhëtarët pa asnjë arsye
janë zënë me kontrollorët. Kjo ndodh për
shkak të mos pasjes së biletës për udhëtim.
Në këtë mënyrë, me shfrytëzimin e dhunës,
ata kërkojnë të ikin dhe të mos legjitimohen.
Kësisoj, nëse kontrollorët uniformohen, vlerësojmë se situata do të përkeqësohej, për
shkak se njohja e tyre do të ishte më e lehtë”,
theksojnë nga “Transporti Publik - Shkup”.
Ndryshe, deri më 10 mars, në autobusët
publik në Shkup janë realizuar mbi 15 mijë
kontrolle, ku janë shqiptuar mbi 400 gjoba
për mos pasje biletë udhëtimi. Po ashtu, brenda kësaj periudhe për shkak të keqpërdorimit të kartelave të udhëtimit janë konfiskuar
70 sosh.

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

Gruevski nga Budapesti kërkon
heqjen e paraburgimit

Kryqi i Kuq shënoi
74 vjetorin e ekzistimit

Shkup, 17 mars - Ish-kryeministri i dënuar për rastin “Tank”, Nikolla Gruevski i cili u arratis në Budapest,
nëpërmjet avokatëve të tij gjatë katër
muajve të kaluar ka mbushur
Gjykatën e Apelit me ankesa lidhur
me masën e “paraburgimit” që iu shqiptua pas akuzave të lëndëve të PSPsë. Kjo gjë u bë e ditur në raportin gjashtë mujor që publikoi Prokuroria

Shkup, 17 mars - Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë e
shënoi 74 vjetorin e ekzistimit dhe 24 vjetorin e anëtarësimit të plotë në Federatën Ndërkombëtare të Shoqatave të
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.
Me iniciativë të Klub 25 - klub i dhuruesve të rinj të gjakut
dhe motivues të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, në Ditën
e formimit të Kryqit të Kuq të RM-së dhe Ditës së dhurimit
të gjakut në shtet, kanë mbajtur ngjarje publike në Parkun
e Qytetit - Shkup. Në kuadër të kësaj ngjarjeje u vendos
tendë promovuese me materiale në lidhje me dhurimin e
gjakut dhe historinë e Kryqit të Kuq, ndërsa vullnetarë të
shumtë i informuan qytetarët për dhurimin e gjakut dhe
për Kryqin e Kuq.
Në ngjarje mori pjesë edhe personeli mjekësor nga Instituti i Transfuziologjisë. Ata e përcaktuan grupin e gjakut për
kalimtarët e rastit të cilët u ofruan afër tendës. Kishte edhe
një pyetësor të vogël në lidhje me dhurimin e gjakut me
shpërblime simbolike - motivim për ata të cilët do të tregohen më të suksesshëm.

Speciale Publike. “Duke u bazuar në
ankesën e dorëzuar në Gjykatën e
Apelit, nga ana e avokatit mbrojtës të
Nikolla Gruevskit, në seancën e mbajtur më 15 janar 2019, e njëjta është refuzuar si pa bazë dhe vendimi i
Gjykatës Themelore Shkupi 1 e vërtetoi
atë”, thuhet në raport e PSP-së. Për disa
nga ankesat e Gruevskit, Gjykata e Apelit ende nuk ka dhënë përgjigje.
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KRONIKË

DYSHIME MBI SHIFRAT QË PUBLIKON QEVERIA

Gjoba për mbi 100
shoferë që tejkaluan
shpejtësinë
Gjithsej 56 shoferë e kanë tejkaluar shpejtësinë e lëvizjes me automjet motorik gjatë ditës së djeshme në Shkup, ndërsa me
“karrotrec” janë ngritur 58 automjete, të cilët kanë qenë të
parkuar në mënyrë jo të rregullt
në rajonin qendror të qytetit. Siç
njoftoi MPB-ja, në aksionin e kontrollit që e zbatoi Sektori për siguri të trafikut rrugor pranë MPB-së
në Shkup nga ora 06:00 deri në
22:00 janë zbuluar edhe 51
kundërvajtje tjera. Janë lëshuar
edhe 75 fletëpagesa mandatare
dhe 20 kundërvajtëse, ndërsa 12
shoferë kanë marrë vërejtje me
shkrim.

Përleshje fizike
në Kërçovë
B.T. (23) nga Kërçova dje në
mëngjes e ka sulmuar bashkëqytetarin e tij dhe moshatarin M.K.
(23). Përleshja, sipas policisë, ka
ndodhur në rrugën “Kërste Misirkov”. Në Spitalin e përgjithshëm
- Kërçovë, personit M.K. i janë konstatuar lëndime, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit, policia
ndaj personit B.T do të ngre kërkesë adekuate. Edhe një përleshje fizike është regjistruar parmbrëmë
në orët e mesditës kur në një
objekt hotelierik në rrugën “Marshall Tito” në Kërçovë tre femra të
panjohura e kanë sulmuar A.B. (24)
nga fshati i Kërçovës Greshnicë, i
punësuar në lokal. Stacioni i policisë i Kërçovës po ndërmerr masa
për gjetjen e sulmuesve, pas çka
do të ngritët kërkesë adekuate.

Shkatërrohet një
kanal për tregti
të heroinës
Ministria e Punëve të Brendshme
(MPB) kumtoi se në vendkalimin
kufitar “Tabanoc”, në një autobus
me targa të Zvicrës i cili qarkullonte në drejtimin Gostivar – Bern,
Zvicër, ishin gjetur dy paketime me
nga një kilogram heroinë. Paketimet ishin paketuar në një qese e
cila, ishte fshehur nën ulëset e
prapme të autobusit. Sipas MPBsë, droga është marrë, ndërsa pas
ekspertizës së kryer është konfirmuar se bëhet fjalë për heroinë me
peshë prej 998,63 gramë. Në Stacionin e policisë në Kumanovë janë
arrestuar K.P. (41) dhe A.B. (38), të
dy nga fshati Koliçan i Poshtëm, i
Shkupit, për shkak të dyshimit se
kanë kryer vepër penale “prodhimtari e palejuar dhe lëshim në
qarkullim e drogave narkotike,
substancave psikotropike dhe
prekursorëve”. Po ndërmerren masat për zbardhjen e plotë të rastit.

Papunësia ulet nga ikja e të
rinjve, jo nga shteti
“Në kohë që ne kemi
rreth 20 mijë aplikime
brenda vitit në
ambasadat e huaja,
ndonëse në bazë të
informacioneve që kam
vetëm në ambasadën
gjermane kemi afër 12
mijë aplikime të
proceduara nga
qytetarët e Maqedonisë
së Veriut për të ikur nga
shteti është paradoksale
të flitet për politika
efektive në planin
ekonomik dhe ulje të
shkallës së papunësisë",
thotë Ademi
Shkup, 17 mars - Ulja e papunësisë
është si rrjedhojë e ndryshimit të
procedurave administrative për
regjistrimin e personave të papunë si dhe rënies së numrit të
popullsisë aktive që kërkon punë
dhe fare nuk ka të bëjë me krijimin e vendeve të reja të punës,
thonë ekspertët e ekonomisë.
Këto reagime vinë pas deklarimeve të Lidhjes Social-Demokrate të
Maqedonisë, e cila udhëhiqet nga
kryeministri Zoran Zaev se falë
reformave të qeverisë shkalla papunësisë është ulur nën 20 për
qind.
Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, Koço Angjushev, pret të vazhdojë ulja e papunësisë si rezultat i krijimit të

një klime pozitive, e cila ka çuar
hapjen e vende të reja të punës
kryesisht në sektorin privat. Por,
ekspertët e ekonomisë thonë se
edhe kjo përbërje qeveritare shërbehet me po të njëjtat mekanizma administrativ që para syve të
opinionit të krijojë pasqyrë joreale se në vend po ulet shkalla e
lartë e papunësisë ndërkohë që
Maqedonia e Veriut shënon migracionin më të lartë krahasuar
me vendet e tjera të rajonit. “Në
kohë që ne kemi rreth 20 mijë
aplikime brenda vitit në ambasadat e huaja, ndonëse në bazë të
informacioneve që kam vetëm në
ambasadën gjermane kemi afër
12 mijë aplikime të proceduara
nga qytetarët e Maqedonisë së
Veriut për të ikur nga shteti është
paradoksale të flitet për politika
efektive në planin ekonomik dhe
ulje të shkallës së papunësisë",
thotë Visar Ademi, ekspert i ekonomisë.
Kjo lloj ulje e papunësisë, siç
thotë ai, me gjasë ka të bëjë me
shlyerjen administrative të personave që largohen nga Maqedonia dhe të cilët nuk duan të kenë
asnjë lloj raporti me Maqedoninë
e Veriut si shtet dhe për të marrë
ndihma sociale. "Kjo është e para
dhe e dyta, sikur të ishte e vërtetë
kjo që thotë partia në pushtet dhe
Qeveria, atëherë ne do të duhej
të shikonim në çdo hap të vendit
nga një fabrikë apo zonë industriale ku këta persona do të
punësoheshin. Ndërkohë që këto
fabrika mungojë dhe vazhdon
trendi i largimit nga vendi
veçanërisht të të rinjve”, thotë shprehet Ademi.

Nga ana tjetër, Bllagica Petreski, nga instituti “Finance Think”
për hulumtime ekonomike në
Shkup thotë se Qeveria duhet të
fokusohet në realizimin e investimeve kapitale duke lënë anash
mburrjet dhe siç i quan ajo “sinjalet tejet të hershme” sa i përket
stabilitetit ekonomik në vend.
“Punësimet në sektorin publik
duhet të ulen në minimum. Për
një treg të qëndrueshëm të
punës, politikat ekonomike duhet
të orientohen në krijimin e një
tregu të qëndrueshëm të punës
në sektorin privat dhe jo siç është
aktualisht, punëdhënës kryesor
mbeten institucionet shtetërore”,
thotë Bllagica Petreski.
Ndryshe, nga selia blu, ajo e
Lidhjes Social-Demokrate, kanë
theksuar në tremujorin e fundit të
vitit të kaluar, përkatësisht 2018,
është vërejtur ulje e papunësisë
në 19,. për qind që është niveli më
i ulët që nga pavarësia e shtetit.
Por, partia shqiptare në opozitë,
Aleanca për Shqiptarët, konsideron se pushti manipulon me
numrat përderisa mungon një
pasqyrë e qartë e largimit të një
pjese të madhe të popullatës për
shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Edhe nga partia maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE kanë theksuar se Maqedonia
është shumë larg uljes së punësisë.
VMRO-DPMNE ndërkohë
konsideron se për shkak të politikave të këqija ekonomike një
pjesë e madhe e të rinjve kanë
braktisur vendin dhe në këtë
mënyrë është ulur përqindja e papunësisë.

VISAR ADEMI

Kjo lloj ulje e papunësisë me
gjasë ka të bëjë me shlyerjen
administrative të personave
që largohen nga Maqedonia
dhe të cilët nuk duan të kenë
asnjë lloj raporti me
Maqedoninë e Veriut si shtet
dhe për të marrë ndihma
sociale. Kjo është e para dhe
e dyta, sikur të ishte e vërtetë
kjo që thotë partia në
pushtet dhe Qeveria, atëherë
ne do të duhej të shikonim në
çdo hap të vendit nga një
fabrikë apo zonë industriale
ku këta persona do të
punësoheshin

BLLAGICA PETRESKI
Qeveria duhet të fokusohet
në realizimin e investimeve
kapitale duke lënë anash
mburrjet dhe “sinjalet tejet
të hershme” sa i përket
stabilitetit ekonomik në
vend. Punësimet në sektorin
publik duhet të ulen në
minimum. Për një treg të
qëndrueshëm të punës,
politikat ekonomike duhet
të orientohen në krijimin e
një tregu të qëndrueshëm të
punës në sektorin privat dhe
jo siç është aktualisht,
punëdhënës kryesor mbeten
institucionet shtetërore
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PËRVOJAT EVROPIANE TË EMIGRACIONIT

Diaspora si "infuzion" financiar
Shembulli nga Evropa i
suksesit ekonomik është
Irlanda. Për vetëm një
ndërrim gjeneratash nga një shtet që ishte
ndër më të varfrit në
kontinentin e vjetër me
shkallë të lartë të
emigracionit, u
shndërrua në shtetin e
tretë në Evropë sipas të
ardhura neto, pas
Luksemburgut dhe
Danimarkës
Koha

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 17 mars - Një e katërta e popullatës së Maqedonisë jetojnë jashtë saj. Sipas analizës së Qendrës
“Per Vju” të bazuar në statistikën e
Kombeve të Bashkuara për vitin
2015, në Maqedoni - 21 për qind e
popullatës apo 510 mijë banorë
janë mërgimtarë. Bile në vitet e
fundit nga i tërë Ballkani Perëndimor shënohet një eksod i vërtetë i
fuqisë punëtore nga rajoni për
shkak të pagave të ulëta në Ballkanin Perëndimor dhe mungesës së
perspektivës së qartë në shtetet e
rajonit. Në vitet e fundit, nga Maqedonia vetëm në Gjermani kanë ikur
me dhjetëra mijë punëtorë të kualifikimeve të ndryshme si mjekë,
motra medicinale, inxhinierë të
profileve të ndryshme, punëtorë të
ndërtimtarisë, shoferë, berberëve...
Ekspertët alarmojnë se rajoni
nevojitet ti kushtojë një vëmendje
më të madhe diasporës duke
ndjekur në mos tjetër përvojat pozitive irlandeze, për të shfrytëzuar
potencialin e madh të tyre në favor të rimëkëmbjes ekonomike të
këtyre shteteve.

EDMOND ADEMI

IRLANDA, SHEMBULLI NGA
EVROPA I SUKSESIT EKONOMIK

Sipas ekspertes Alida Vraçiq për
shtetet e rajonit , niveli i lartë i migrimit shkakton jo vetëm problem,
por njëherësh paraqet edhe
zgjidhje të mjaft problemeve.
“Shtete e rajonit nuk e kuptojnë
se diaspora mund të jetë e dobishme për ardhmërinë e tyre .Bile
edhe kur ato kanë sens për këtë
problematikë, atyre ju mungojnë
edhe të dhënat elementare sipas
të cilave do të mund të ndërtojnë
politika të qëndrueshme lidhur me
emigracionin. Mërgimtarët shpesh posedojnë shkathtësi të veçanta,
megjithatë rrjetet e tyre, pasuria
dhe ndikimi i tyre mbetet i pashfrytëzuar nga njëra anë, ndërsa nga
ana tjetër, qeveritë si rëndom fokusohen në remitancat e tyre dhe përpiqen që ato ti shfaqin si ndonjë
sukses”, thotë Vraçiq. Për realizimin
e qëllimeve afatgjate ekonomike
dhe sociale, por edhe për ardhmërinë e tërë rajoni si dhe Maqedonisë së veriut , faktor kryesor do të
jetë shfrytëzimi i potencialit të
mërgimtarëve dhe diasporës vlerëson Vraçiq.
“Të gjitha shtete e Ballkanit

perëndimor nevojitet të shfrytëzojnë përvojën e Irlandës dhe të
krijojnë së pari, bazën e të dhënave
për të evidentuar në mënyrë të
saktë mërgimtarët si dhe profesionet apo arsimin e tyre. Nevojiten
edhe programe për përforcimin e
lidhjeve midis mërgimtarëve dhe
atdheut si dhe zhvillimi i rrjeteve që
do të mundësojnë qasje më të mirë
ndaj nevojave të diasporës. Gjithashtu, nevojitet edhe nxitje dhe stimulim më i madh i investimeve
nga ana e mërgimtarëve", shton ajo.
Shembulli nga Evropa i suksesit
ekonomik është Irlanda për vetëm
një ndërrim gjeneratash nga një
shtet që ishte ndër më të varfrit në
kontinentin e vjetër me shkalla të
larta të emigracionit , ai u shndërrua në shtetin e tretë në Evropë sipas të ardhura neto, pas Luksemburgut dhe Danimarkës. Bile sot
në Irlandë, paga mesatare është
mbi 2500 euro, apo edhe më e lartë
se në Suedi. Transformimi irlandez
nga një shtet i pasuksesshëm në
shtet të suksesshëm ishte projekt
kombëtar ku morën dhe marrin
pjesë të gjithë, qytetarët si individë,
punëdhënësit, kompanitë e
mëdha, partitë politike , pushteti

dhe institucionet. Programi u realizua me ndihmën e madhe të diasporës , ndërsa banorët e Irlandës
vendosën që fëmijët e tyre do të
kenë zgjidhje që ata nuk e kishin,
dhe se nuk e kanë patjetër të ikin
jashtë për shkaqe ekonomike.
STRATEGJIA KOMBËTARE PËR
DIASPORËN

Në ndërkohë, javën e kaluar Qeveria e Maqedonisë së veriut e miratoi Strategjinë Kombëtare për bashkëpunim me diasporën që pritet
të shikohet se çfarë rezultatesh do
të sjellë në 5 deri 10 vitet e ardhshme . Ministri përgjegjës për Diasporën, Edmond Ademi, thotë se
strategjia kombëtare për diasporën
paraqet bazën e ndërlidhjes institucionale të shtetit dhe diasporës
kundrejt partizimit nga e cila përfitime do të kenë shteti dhe diaspora.
Ai po ashtu theksoi se strategjia
bazohet në katër shtylla kyçe.
“Shtylla e parë janë çështjet politiko-juridike dhe konsullore. Shtylla e dytë janë diaspora dhe zhvillimi ekonomik. Shtylla e tretë janë
arsimi, shkenca dhe të rinjtë dhe
shtylla e katërt janë lidhjet kulturore, identiteti kulturor dhe trashë-

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

Osmani dhe Dimitrov sot në Bruksel

Shkup, 17 mars - Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar
Osmani dhe ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov, nga dita e sotme

do të qëndrojnë për vizitë pune në Bruksel.
Osmani dhe Dimitrov do të marrin pjesë në mëngjesin e punës me ministrat e

punëve të jashtme të vendeve-anëtare
të Bashkimit Evropian, në organizimin e
ministrave së Punëve të Jashtme të Greqisë dhe Rumanisë, Katrugalos dhe Maleshkanu.
Ndërkohë, pasnesër (të martën) siç
njoftoi Sekretariati për çështje evropiane, delegacioni i kryesuar nga kryeministri Zoran Zaev, në të cilën krahas
Osmanit dhe Dimitrovit do të marrin
pjesë edhe zëvendëskryeministrja dhe
ministrja e Mbrojtjes, Radmila Shekerinska, do të jenë pjesëmarrës në takimin e rregullt të Këshillit për Stabilizim
dhe Asociim, në të cilën, nga ana e Bashkimit Evropian, do të prezantohet nga
Nënkryetarja e Komisionit dhe Përfaqësuese e Lartë e BE-së, Federika Mogerini, si dhe nga Eurokomisari për
Zgjerim, Johanes Han.

Strategjia kombëtare për
diasporën paraqet bazën e
ndërlidhjes institucionale të
shtetit dhe diasporës
kundrejt partizimit nga e cila
përfitime do të kenë shteti
dhe diaspora. Strategjia
bazohet në katër shtylla
kyçe. Shtylla e parë janë
çështjet politiko-juridike
dhe konsullore. Shtylla e
dytë janë diaspora dhe
zhvillimi ekonomik. Shtylla e
tretë janë arsimi, shkenca
dhe të rinjtë dhe shtylla e
katërt janë lidhjet kulturore,
identiteti kulturor dhe
trashëgimia kulturore

gimia kulturore”, thotë Ademi,
duke shtuar se sipas nevojave për
strategjinë në vitin 2021 është paraparë revizion.
Sipas tij, me interes të veçantë
në strategji veçohet avancimi i procesit zgjedhor të diasporës dhe
krijimi i supozimeve institucionale
për informim më të madh dhe
përfshirja e diasporës në promovimin e interesave të Maqedonisë së
Veriut. Strategjia kombëtare është
bërë me mbështetje të ekspertëve
nga Organizata ndërkombëtare
për emigrantë (IOM).
Ndryshe, një nga masat strategjike është edhe vendosja e gjashtë linjave të reja të avionëve në
shtetet ku jetojnë numri më i madh
i mërgimtarëve nga Maqedonia.

Verifikim në Listën
zgjedhore kanë kryer
53.972 qytetarë
Shkup, 17 mars - Deri më 14 mars të këtij viti edhe
zyrtarisht ka përfunduar verifikimi në listën
zgjedhore (LZ) me rastin e zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të parakohshme për kryetarë të komunave , Ohër, Novosellë dhe Dibër do
të mbahen më 21 prill të vitit 2019, verifikim i të
dhënave kanë kryer 53.972 qytetarë, për 518
është marrë vendim për regjistrim në Listën
zgjedhore, për 412 është marrë vendim për
shlyerje, ndërsa ndryshim të të dhënave në Listë
është bërë për 219 persona. Siç informoi Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), vetëm një qytetarë me vendbanim të shfuqizuar ka kryer verifikim në LZ. Sipas KSHZ-së verifikimi publik
kaloi pa kurrfarë probleme në procedurë të rregullt konform orientimeve dhe udhëzimeve paraprakisht të dhëna nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor.
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MINISTRI TEVDOVSKI PËR REL

Prioritet i Qeverisë, të rriten pagat
“Tani në prill, Ministria
e Punës dhe Politikës
Sociale paralajmëroi se
paga minimale bruto
do të rritet për rreth
600 denarë. Pagat
vazhdojnë të rriten.
Duhet të bëhen
diskutime me
punëdhënësit, sepse
ekziston hapësirë për
rritjen shtesë të pagës
minimale”, thotë
Tevdovski
Shkup, 17 mars - Politika e
rritjes së pagave është prioritet i
Qeverisë. Për këtë shkak ndërmarrim një varg masash për rritjen e
pagave, mes të cilave edhe rritja e
pagës minimale, por edhe vendosja e mekanizmit ligjor për harmonizimin e saj të rregullt, thotë ministri i Financave Dragan Tevdovski
në një intervistë për Radion Evropa
e Lirë. Sipas tij, krahas rritjes së pa-

gave, rritet edhe produktiviteti,
ndërsa rritet edhe punësimi.
“Prioriteti kryesor i Qeverisë
është që të rriten pagat, sepse standardi jetësor i shumicës së qytetarëve, të cilët kanë të ardhura nga
kapitali, varet nga pagat. Kur rriten pagat, rritet edhe standardi
jetësor. Rritja e pagës minimale
kontribuoi për rritjen e dukshme të
pagave më të vogla, por edhe për
lëvizjen e spirales së pagave – që
nënkupton se filluan që të rriten

edhe pagat më të mëdha se ajo
minimalja. Për mua si ekonomist
është me rëndësi se kjo bëri lëvizjen e produktivitetit. Një punëtor i cili paguhet më mirë kontribuon më shumë”, thekson
Tevdovski. Me zgjidhjen ligjore për
pagën minimale, plotëson ministri, është vendosur mekanizëm
për harmonizimin e saj të rregullt,
varësisht rritjes së pagës mesatare,
të bruto prodhimit vendor dhe të
rritjes së çmimeve.

“Tani në prill, Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale paralajmëroi
se paga minimale bruto do të rritet
për rreth 600 denarë. Pagat vazhdojnë të rriten. Duhet të bëhen diskutime me punëdhënësit, sepse
ekziston hapësirë për rritjen shtesë të pagës minimale”, thotë Tevdovski. Në lidhje me rritjen e BPVsë, thekson se është kyçe ajo që
po ndodh rritje e bazuar gjerë,
gjegjësisht se lajmërohet në më
shumë sektorë dhe nuk është falë

intervenimit shtetëror, për dallim
prej më parë. Ai potencon edhe
se borxhi publik është stabilizuar
dhe “tani, për dallim prej më parë
nuk shpenzohet në projekte si
përmendore dhe fasada”.
“Borxhi publik në vitin 2008
prej 23 për qind të BPV u rrit në
48,8 për qind të BPV-së në fund
të vitit 2016. Tani në fund të vitit
2018 është 48,7 për qind të BPVsë”, thekson ministri dhe shton se
si rezultat i rritjes së besimit të investitorëve, janë ulur kamatat për
servisimin e borxheve. Në vitin
2020 dhe 2021, sipas Tevdovksit ,
në bazë të borxheve të vjetra të
pushtetit të kaluar, kanë arritur
që të kthejnë rreth 800 milionë
euro, shumë të cilën ky pushtet e
ka ulur me riblerje të eurobondit.
Në lidhje me investimet kapitale,
ministri i Financave thotë se për
dallim të vitit të kaluar, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore, e cila nuk bën pjesë në
Buxhet, ka realizim të shkëlqyer tri herë më të lartë se vitin e kaluar. Tevdovski është optimist se
deri në fund të vitit do të jetë realizim të mirë të asaj që është planifikuar.
Publicitet

AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIMIN RURAL

Në bazë të nenit 7, alineja 9 të Ligjit për themelim të Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 dhe
164/18), Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural shpall
THIRRJE PUBLIKE nr.03/2019
për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Programi
për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2019
I. LËNDA E SHPALLJES
Lëndë e kësaj shpalljeje është ndarja e mbështetjes financiare për masat në vijim
Grupi i masave
Për masën 412
Për masën 413

Emri i masës
Krijimi i grupeve aksionare lokale (GAL)
Realizim i strategjive për zhvillim lokal të vendeve
rurale

Mjetet në disponim
1.000.000,00
13.000.000,00

II. TË DREJTË PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE
Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve kanë subjektet në vijim:
Subjekte
Mbështetja është e paraparë për Grupin aksionar lokal për zhvillim të rajoneve rurale (GAL) të
themeluara sipas nenit 89 të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural.

III. SHUMA E PËRKRAHJES FINANCIARE
Mbështetja financiare paguhet sipas principit të financimit të aktiviteteve dhe investimeve të
përfunduara nga ana e shfrytëzuesit në shumën prej 100% nga vlera e shpenzimeve të pranueshme të
miratuara për aktivitetin/investimin nga furnizimi publik i realizuar. Mjetet nga mbështetja financiare me
kërkesë të shfrytëzuesit mund të shpërndahen si pagesë paradhënie në shumën prej 40% nga vlera e
shpenzimeve të pranueshme të miratuara ose në tërësi pas realizimit të aktiviteteve/investimit e miratuara
me planin operativ vjetor për punën e GAL.
Mbështetja financiare maksimale për masën 412 do të jetë e ndarë në mënyrë të barabartë për çdo
GAL për të gjitha aktivitetet/shpenzimet e miratuara sipas mjeteve në disponim nga masa.
IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI DUHET TË
DORËZOHET
Kërkesat parashtrohen në kopje origjinale.
Kushtet të cilat duhet të plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë përcaktuar me:
- Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2019 (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 23/19 dhe 32/19)
- Ligin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 49/10,
53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 88/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16,
74/17 dhe 83/18)
- Rregullores për kriteret më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve të masave për zhvillim
rural ("Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17 dhe 162/18) dhe

- Rregullores për kushtet shtesë më të përafërta për mbështetje të masave për zhvillim rural,
shpenzimeve të pranueshme dhe shuma e mbështetjes për shpenzimet e pranueshme për
shfrytëzues për masë individuale ("Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 72/14, 35/16,
59/16 dhe 178/18).
- Të gjitha aktivitetet/investimet duhet të jenë të realizuara sipas Ligjit për furnizime publike të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
- Kërkuesit nuk guxojnë të fillojnë me realizim të investimit para lidhjes së Marrëveshjes për kofinancim me Agjencinë.
V. MARRJA E FORMULAREVE DHE UDHËZIMEVE
Formularët “Kërkesë për mbështetje financiare” së bashku me listën e dokumenteve të nevojshme dhe
Udhëzimi për shfrytëzuesit mund të merret në ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk.
Formularët e lartpërmendur mund të merren edhe drejtpërdrejtë në Agjenci çdo ditë pune prej ora 8:30
deri në ora 16:30 në adresën:
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural,
Rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 20
(ndërtesa e Makedonija Tabak blloku C)
1000 Shkup
VI. MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE
Kërkesat e plotësuara për shfrytëzim të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural
për vitin 2019 së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen në gjuhën maqedonase, në zarf
të mbyllur në të cilin në anën e parme në këndin e epërm të majtë qëndron shenja “MOS HAP”, për
Thirrjen publike numër 03/2019 dhe theksim të shifrës së masës/nën-sektorin për të cilën parashtrohet
kërkesa. Kërkesa mund të parashtrohet përmes postës me rekomandim ose personalisht në sportelin e
Agjencisë, në të kundërtën Agjencia nuk merr përgjegjësi për arrije jo në kohë ose të pakompletuar në
sportel ose për hapje të parakohshme të kërkesës
Afati përfundimtar për parashtrim të kërkesës është 18.04.2019.
Kërkesat e parashtruara pas afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen.
Informacione më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën:
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe
ueb-faqen www.ipardpa.gov.mk.
Kontakt:
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural,
Sektori për miratim të projekteve
Telefoni 02 3097-460, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16.00
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
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VITIN E ARDHSHËM FILLON GAZIFIKIMI NË TETOVË

Projekti për gazifikimin, në tetor
Ministria e Ekonomisë
ka bërë kërkesë deri te
të gjitha komunat të
përgatisin studim
fizibiliteti për
ndërtimin e rrjetit të
gazsjellësit. Nga
Komuna, kohë më parë
njoftuan se fillimisht në
rrjetin e gazifikimit do
të kyçen vetëm
institucionet publike,
ndërsa më pas edhe
amvisëritë.
Koha

Urim HASIPI

Tetovë, 17 mars - Edhe pse nga ana e
pushtetit qendror kanë dalë me
qëndrim se komunat deri në korrik
duhet që të kenë të gatshme
projektet themelore për realizimin
e gazifikimit, megjithatë nga Komuna e Tetovës thonë se në tetor
pritet që të realizohet projekti
ideor dhe themelor, kurse në vitin
2020 të fillojë të realizohet.
“Jemi në përfundim të projektit
ideor për gazifikim, ku në tetor të
vitit 2019 pritet të përfundojë edhe

projekti themelor për 25 kilometra
rrjet sekondar brenda qytetit, realizimi praktik dhe ndërtimi i të cilit
parashihet të fillojë në vitin 2020”,
tha Armend Fazliu, zëdhënës i Komunës së Tetovës. Sipas Ministrisë
së ekonomisë, komunat kanë afat
deri në korrik të zgjedhin në çfarë
mënyre do të gazifikohen. Ministria
e Ekonomisë ka bërë kërkesë deri te
të gjitha komunat të përgatitin studim fizibiliteti për ndërtimin e rrjetit të gazsjellësit. Studimi duhet të

tregojë nëse komunat vetë do të
nderojnë rrjetin e gazsjellësit apo
përmes partneritetit privato-publik. Komuna e Tetovës gjatë vitit
2016 ka ndarë rreth gjashtë milionë
denarë për një studim fizibiliteti
mbi gazifikimin e Tetovës. Sipas
informacioneve, fillimisht planifikohet gazifikimi i shkollave dhe
institucioneve tjera publike dhe më
pas edhe i gjithë qytetit, përfshi
edhe amvisëritë. Komuna e Tetovës
do të themelojë edhe një ndër-

RRAFSHOHET VENDI, SHKOLLA PRET INSTITUCIONET

marrje që do të menaxhojë me gazifikimin në qytetin e Tetovës.
“Punët i kryen kompania që ka
fituar tenderin nga drejtoria për
menaxhim me resurset energjetike. Komuna në këtë rast do të
duhet vetëm të ofrojë kuadrot e
veta, ku do të themelohet vetëm
një ndërmarrje publike që do të
jetë enkas për gazifikim. Çdo qytet do të ketë ndërmarrjen e vet
për gazifikim dhe do të jetë një
ndërmarrje qendrore që do të me-

naxhojë me të gjitha ndërmarrjet
publike, pra ashtu siç ka Qyteti i
Shkupit ngrohtoren që kujdeset
për këtë çështje”, deklaroi Fazliu.
Sipas të dhënave, faza e parë e
projektit përfshin gazifikimin deri
në Tetovë dhe Gostivar, kurse
gjatësia arrin 76 km. Ndërkaq, Qeveria ka siguruar 90 milionë euro
për instalimin e plot 204 kilometra
rrjet gazsjellës. Nga komuna, kohë
më parë njoftuan se fillimisht në
rrjetin e gazifikimit do të kyçen
vetëm institucionet publike, ndërsa më pas edhe amvisëritë.
“Nëse kalon gypin kryesor, në
bisedat që i ka patur kryeministri
Zoran Zaev me kryetaren e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi
është theksuar se do të mund që
edhe amvisëritë tjera të mund të
përfshihen, por fillimisht do të
kyçen institucionet publike që më
pastaj do të shihen edhe modalitetet tjera që tërë qyteti të përfshihet në gazifikim” tha zëdhënësi Fazliu. Gazifikimi në
Maqedoninë Perëndimore, sipas
ekspertëve, duhet që të bëhet përmes partneritetit publiko-privat
apo dhënies me koncesion, sepse
kostoja e ndërtimit nuk e lartë por
shpërndarja tek konsumatori
është kosto që vështirë se shteti
mund ta përballojë.

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

Komuna pret Qeverinë, Qeveria komisionin!
Në Komunën e Tetovës nuk kanë informacione kthyese se si do të bëhet financimi për
këtë shkollë, por vetëm topin e kanë hedhur tek Qeveria. Një javë më parë, ministri
Ademi, i pyetur për ndërtimin e shkollës së Reçicës, deklaroi r se në Qeveri është
formuar një Komision që shqyrton kërkesat e komunave për ndërtimin e shkollave. Nga
ky Komision topin e hedhin në MASH
Koha

Urim HASIPI

Tetovë, 17 mars - Komuna e Tetovës
pret Qeverinë që të ndërtojë shkollën në Reçicë të Vogël. Nga Komuna i kanë thënë gazetës Koha se
kanë bërë të gjitha përgatitjet e
nevojshme sa i përket dokumentacionit teknik dhe lejen për ndërtim, ndërsa presin që investimin
ta bëjë pushteti qendror. Ahmed
Qazimi, udhëheqës i Sektorit për
Arsim në Komunën e Tetovës,
thotë se tërë dokumentacioni
është dërguar në Qeveri dhe presin
që kjo e fundit të gjejë mënyrën
dhe formën e realizimit.
“Sa i përket kompetencave, të
cilat janë në sferën e arsimit , investimet e mëdha kapitale janë në
duar të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë së Veriut. Ajo që në si
komunë e kemi obligim është që të
jetë i përgatitur projekti për ndër-

tim, të jetë dhënë leja për ndërtim
dhe të jetë i paraparë në Planin Urbanistik të qytetit të Tetovës. Që të
gjitha këto janë të kryera nga ana
e Komunës së Tetovës, është dhënë
edhe leja për ndërtim edhe projekti, ndërsa janë dërguar në Qeveri.
Në lidhje me këtë, së fundmi edhe
kryeministri pati deklaratë të veten, dhe unë nuk kam se çfarë të
shtoj jashtë deklaratës së kryeministrit të shtetit. Jemi në pritje që
ajo që u tha në atë deklaratë të
kryeministrit, sa më shpejtë të realizohet”, deklaroi Qazimi.
Megjithatë, në Komunën e Tetovës nuk kanë informacione
kthyese se si do të bëhet financimi
i ndërtimit të kësaj shkolle, të
premtuar vite me radhë. “Sa i
përket mjeteve financiare se si ato
do të sigurohen, është çështje që
Qeveria vendosë se a do të jenë
nga buxheti i shtetit, apo do të si-

gurohen nga diku tjetër. Këtu nuk
mund të them asgjë tjetër. E jona
është që sa më shpejtë të kërkojmë
dhe jemi në pritje që projekti i
shkollës në Reçicë të Vogël sa më
shpejtë të jetësohet dhe ajo që u
tha nga ana e kryeministrit të shtetit, të realizohet sa më shpejtë”,
deklaroi Qazimi.
Një javë më parë, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi,
i pyetur për ndërtimin e shkollës
së Reçicës, deklaroi se në Qeveri
është formuar një Komision që shqyrton kërkesat e komunave për
ndërtimin e shkollave. “Disa herë
kemi thënë se në bashkëpunim me
Komunën e Tetovës, është bërë
aplikimi në Qeveri, duke gjetur një
modalitet më të shpejtë të financimit për ndërtimin e asaj shkolle.
Presim që komisioni në Qeveri që i
shqyrton aplikimet, të del me një
rezultat konkret që sa më shpejtë

të fillojë të ndërtohet shkolla në
Reçicë të Vogël. Bëhet fjalë për një
objekt të nevojshëm shkollor, të
domosdoshëm dhe që është
premtuar shumë herë”, deklaroi
javën e kaluar ministri Ademi. Nga
Qeveria në lidhje me këtë komision nuk dhanë hollësi, por sërish
na udhëzuan për informata në Ministrinë e Arsimit. Në ndërkohë, në
vendin ku është përcaktuar lokacioni për shkollën, deri para dy jave
ka qenë një gërmadhë me shkurre,
me mbeturina, dhe në gjendje të
mjerueshme. Kohëve të fundit ky

vend është rrafshuar, por ende nuk
dihet nëse ka të bëjë me fillimin e
punëve. Rregullimin sipërfaqësor e
ka kryer Ndërmarrja Publike Komunale, ndërsa nga komuna nuk
kanë informata nëse ka të bëjë
diçka me parapërgatitjet për fillimin e punëve për shkollën e
shumëpritur. “Vazhdojnë punimet
për pastrimin, rrafshimin dhe vendosjen e tokës pjellore te tregu i
vjetër i kafshëve në Reçicë të
Vogël”, njoftuan shkurt nga Ndërmarrja Publike Komunale TetovaTetovë.
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Dashnorët e pabesë të Amerikës
esoj se askund tjetër në botë
njerëzit nuk e duan Amerikën
si në Kosovë. Me të drejtë. Na
e ka heqë Serbinë nga qafa.
Na ka shpëtuar. Na i ka ndalur rrahjet
e keqtrajtimet, vrasjet, plaçkitjet e
përdhunimet. Na i ka ndalë burgimet.
Na e ka nxjerrë UDB-ën nga shtëpia.
Na i ka ngjallë shpresat dhe endërrave tona iu ka dhënë krah. Këtë dashuri për Amerikën Shqiptarët e Kosovës,
kudo që janë, e shprehin në të gjitha
mënyrat: para disa vitesh, po e lexoja
librin e Madelein Olbrajt “Madame la
Secrétaire d’Etat“ (Zonja sekretare e
shtetit). Dhe Nëna ime qe, në pranverë i mbush 100 vjeç, më pyeti kush
është kjo grua se po më duket e
njohur. I tregova dhe shtova se kësaj
Zonje Shqiptarët i detyrohen përjetësisht. “Zoti e ruajt, më tha, se ka qenë
rrezik me më mbet shpia shkret… dhe
jo veç shpia jeme por krejt Kosova… !“
Më 5 shtator 2013, në ora 1 të
mëngjesit, në Sheshin e Kombeve,
para selisë së OKB-së, në Gjenevë, një
Tamul, refugjatë në Zvicër e prind i tre
fëmijëve (4, 6 e 10 vjeç), ishte lyer me
benzinë dhe ia kishte vënë flakën
vetës. Ishte i vetmi akt që i kishte mbetur për të tërhequr vëmendjen e botës
për gjenocidin që ushtronin autoritetet singaleze ndaj tamulëve, kur me
qindra-mijëra gra e fëmijë tamulë i
hidhnin në detin e egërsuar. Vetëm
pse kërkonin Liri. Para se t’i vinte
flakën vetës, ai e kishte thirr të atin në
telefon për t’i thënë se atdheu i tyre shpejt do të jetë i lirë. Pas një jave, Tamulët, në shenjë mirënjohjeje e respekti për të, kishin organizuar një
manifestim në të njëjtin vend. Shkova
me një Shoq të moçëm të solidarizohemi me ta. Ishte një tubim i trishtë
deri te Zoti. Edhe fëmijët e martirit tamul kishin qenë aty. Qe të tre e mbanin në duar nga një fotografi të të atit…
Kur i pa ai Shoqi jem fëmijët e tij i
shpërtheu një vajë e papërmbajtshme. I dridhej krejt trupi. E kapa për
krahu dhe u larguam. U përpoqa të
përmbahem, por ishte e pamundur…
Shkuam këmbë deri te Liqeni dhe
vazhduam të ecim në pistën buzë tij.
Ecëm gjatë dhe pa e thënë asnjë fjalë.
Dikur ai u ndal dhe u khye prej meje.
Sytë ende i kishte plot lotë dhe fytyra
ia kishte marrë ngjyrën e akullit.
Dikur foli më zë të dridhur: “Po të
mos ishte Amerika edhe ne ende do të
ishim si tamulët. Dhe një Zot e di deri
kur!". Nuk fola, sepse nuk kisha forcë.
Vetëm e tunda kokën. Në fakt gjatë
tërë rrugës që e bëmë bashkë më ishte ngulitë në kokë mendimi i zi, se po
të mos kishte intervenuar Perëndimi
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në Kosovë, pikërisht ai që e kisha përballë dhe që ende, nga dhimbja, i
dridhej trupi si thupër, një ditë do të
vetëdigjej për Kosovën pa asnjë hezitim… Do të vetëdigjej nga trishtimi
dhe nga pamundësia për të bërë më
shumë për Atdheun tonë.
Janë këto detaje dhe plot të tjera si
këto që ma shpojnë trurin si me thikë
sa herë e dëgjoj Hashim Thaçin e Kadri Veselin me shokë të flasin për dashurinë e tyre për Amerikën, për detyrimet që Shqiptarët kanë ndaj saj, etj,
etj… Është e padurueshme dhe e neveritshme arroganca e tyre sidomos kur
flasin për patriotizmin dhe për Amerikën, ndërkohë që tash 20 vjet nuk

kanë lënë gjë të zezë pa bërë në Kosovë dhe kundër Kosovës: kanë vrarë
njerëz për pikë të qejfit, kanë përdhunuar gra e vajza, e kanë plaçkitur dhe
e kanë rrjepë Kosovën më zi se Serbia,
ua kanë vjedhur ardhmërinë qindra
mijëra të rinjve që i kanë detyruar të
ikin nga Kosova si pa krye…
Dhe tash, pas të gjithave e ditën
për diell, po duan edhe ta copëtojnë
Kosovën. Sa herë flasin për Amerikën
këta cuba, në fakt fyejnë inteligjencën
e çdo shqiptari sepse të gjithë e dinë se
nuk e kanë nga dashuria për Amerikën
por nga dashuria për pushtetin. Për
pushtetin që, për çdo ditë, po u rrëshqet nën këmbë. Dhe sa më shumë që

Ata që e njohin
Amerikën e dinë
se serenatat e
neveritshme të
kryecubave të
Kosovës nuk i
dëgjon askush,
sepse Amerika i
urren të gjithë
ata që abuzojnë
me besimin e saj
e sidomos ata që
e vjedhin dhe e
shesin vendin
e vet

Nga
Xhafer SHATRI
u rrezikohet pushteti aq më shpesh
thirren në dashurinë e tyre për Amerikën. Kryecubat e Kosovës duke
tradhtuar shumëherë Kosovën, po aq
herë e kanë tradhtuar edhe Amerikën:
- E kanë tradhtuar duke u sjellur
me shtetin tonë si kusarë;
- E kanë tradhtuar kur, para 15 vitesh, bashkë me KOS-in serb (shërbimi
sekret ushtarak serb), për të ardhur
në pushtet, ia vunë flakën Kosovës
dhe, për tri ditë, i hedhën në lumë të
gjitha vuajtjet tona dhe të gjitha krimet që i ka kryer kundër nesh Serbia
qe 150 vjet;
- E tradhtuan duke e sabotuar e
zhagitur qëllimisht shpalljen e pavarësisë derisa të vinin vetë në pushtet;
- E tradhtuan Kosovën e Amerikën,
kur deshën ta shfuqizojnë Ligjin për
Gjykatën speciale, Ligjin që e kishin
aprovuar vetë;
- E tradhtuan Kosovën dhe Amerikën kur i filluan bisedimet e fshehta
me Serbinë e me Rusinë për copëtimin e Kosovës…
Ata që e njohin Amerikën e dinë se
serenatat e neveritshme të kryecubave të Kosovës nuk i dëgjon askush,
sepse Amerika i urren të gjithë ata
që abuzojnë me besimin e saj e sidomos ata që e vjedhin dhe e shesin vendin e vet.
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Nga Sheshi Tahrir tek Trumpi: Nacionalizmi
ka rrëmbyer shpresën e popullit

Nga
Ece TEMELKURAN

ijëra
njerëz
të
mbledhur në sheshin
Tahrir në Kajro, këndonin në kor sloganin:”Bukë! Dinjitet! Liri!” Ishte viti
2011, dhe kulmi i Pranverës Arabe.
Duke qëndruar mes turmës, mu
kujtua një punëtor me moshë mesatare që kisha takuar në Buenos
Aires një dekadë më parë, që më
tregonte pse ai dhe kolegët e tij, kishin bastisur një fabrikë, gjatë kolapsit ekonomik të Argjentinës. Ai
përjashtoi shkaqe të tilla si uria,
varfëria dhe pabarazia. Por pastaj
zëri i tij ndryshoi: ”Ishte shefi arsyeja. Ai nuk na tha kurrë
mirëmëngjesi, dhe kjo e shkatërron dinjitetin e njeriut”. Dinjiteti
është një fjalë e rrëshqitshme, dhe
gati e pakapshme, një koncept që
duhet të vihet në një kontratë sociale ose të fitojë përfshirjen, si një
kërkesë që vjen nga një lëvizje e re
politike. Megjithatë, është fjala që
pasqyron më mirë atë se si vështirësitë ekonomike që lidhen me mbijetesën, nuk janë gjëja e vetme që i
zemëron njerëzit e varfër.
Të qenit i shpërfillur, i tallur dhe
i privuar nga gjurmët e fundit të
njerëzillëkut, e bën më të vështirë
përballimin e pasojave fizike të varfërisë së përditshme. Këtë ma ka mësuar një nënë e ve me 4 fëmijë, që jetonte në një nga lagjet më të varfra
në Stamboll, në një kodër me pamje
nga Ura e Bosforit. Ajo nuk ishte e
zemëruar, kur më tregoi se disa net
me radhë fëmijët e saj shkuan të
flenë pa ngrënë, por kur kujtonte
sarkazmën e shefit të saj në punë që
i tha: "E pse ankoheni kaq shumë,
kur e keni shtëpinë me pamje nga
deti?!”. Pas kësaj batute, ajo u largua
nga puna, duke i thënë: ”Është e vërtetë, ne gërmojnë thellë në det, për të
gjetur dhe ngrënë bukë”. Sheshi Tahrir në Kajro, Parku Gezi në Stamboll,
dhe Puerta del Sol në Madrid: shumë

M

Ata përfitojnë nga opozita e
dobët, duke bërë shaka nervoze
rreth udhëheqësve të
pamëshirshëm, ata i
shkatërrojnë institucionet dhe
më në fund riorganizojnë
vendet e tyre, për t’iu përshtatur
dallgëve të marrëzisë politike.
Dhe kjo është një çështje
globale, që ka nevojë për një
zgjidhje globale.
kohë më parë këto vende, dhe vende
të tjera ishin vende të protestës, por
edhe shpresës për lëvizje radikale
demokratike, që donin të riformësonin politikën dhe të rivendosnin
dinjitetin e njerëzve.
Ata u shtypën, ose u përthithën
dhunshëm në politikën globale konvencionale. Tani sërish, miliona
njerëz anembanë botës janë duke
protestuar. Por gjendja e tyre shpirtërore dhe mesazhi që japin ka
ndryshuar. Këtë herë ata po kërkojnë
respekt për “të vërtetat” e tyre, dhe
zgjedhjet e tyre politike përçarëse.
Beteja për dinjitet, është zëvendësuar nga një pohim agresiv i krenarisë si komb, ose në një version të
veçantë të “popullit”. Midis fjalëve
“dinjitet” dhe “krenari” ka një botë
në ndryshim, dhe ky ndryshim është
në zemër të kaosit global politik dhe
moral, me të cilin po përballemi aktualisht. Nevoja për dinjitet është
natyrshmërisht njerëzore, dhe e
lidhur me dashurinë tonë për njerëzimin. Nga ana tjetër, krenaria është
një fasadë, që ka të bëjë me dëshirën
për njohje përjashtuese, dhe një
përgjigje ndaj pyetjes se kush është
superior ndaj kujt.
Ajo është ndarëse. Por, kur turmat janë shumë të dëshpëruara,

për aktorët politikë është e lehtë të
zvogëlojnë nevojën për dinjitet
njerëzor, me një potere hakmarrëse
për krenari. Dhe kjo është ajo që
bën populizmi i djathtë. Është diçka
e rrezikshme që një emërim aq i
madh publik, po organizohet dhe
mobilizohet nga populistët e
djathtë dhe autokratët e pamëshirshëm si Donald Trump, Viktor Orban, Rexhep Taip Erdogan në Turqi
dhe Jair Bolsonaro në Brazil. Ata u
drejtohen gazetarëve, shkencëtarëve dhe institucioneve politike dhe
thonë: jemi të vetmit që kemi qenë
të shqetësuar për dinjitetin e
njerëzve. Këta udhëheqës, dalin
zakonisht nga klasa të privilegjuara,
por i bëjnë njerëzit të besojnë se do
të gjunjëzojnë elitën, dhe do t’i
lejojnë njerëzit e zakonshëm të rifitojnë dinjitetin e tyre. Kjo është arsyeja pse në tubimet e Trump dhe
demonstratat e Brexit, ne shohim
fytyra të vrara nga lufta për mbijetesë, dhe të mbushura me një
energji të re. Këto janë shpirtrat që
zbulojnë aftësinë për t’i thënë “jo”
një bote, që është zhytur në nënshtrim për dekada me moton kapitaliste: "There Is No Alternative” (Nuk
ka alternative). Deri tani, edhe përkrahësit më të paepur të kapitaliz-

mit e dinë se mekanizmat ekonomikë të neoliberalizmit janë jofunksionale, se narrativa e tij kryesore
është duke u shkatërruar, dhe se një
histori e zymtë nuk mund të
prodhojë heronj frymëzues.
Njëherazi, njerëzit në mbarë
botën e ndjejnë dhimbjen e dinjitetit të thyer, dhe janë të zemëruar
për mashtrimet që u janë bërë. Kjo
është arsyeja pse ata entuziazmohen nga mjetet që janë shumë
të thjeshta për të qenë të vërteta,
për të gjetur objektiva të dukshme
për zemërimin e tyre, dhe më e
rëndësishmja, për t’u kthyer tek shpresat e rreme. Ata janë gati të
ndjekin heronj të rinj, që u premtojnë atyre madhështi. Të shkojnë
pas një heroi, që u kujton atyre fuqinë e tyre njerëzore themelore, që
u jep një gëzim kaq të ëmbël dhe
bazik, saqë ata janë të përgatitur të
bëjnë kompromis me çdo gjë.
E gjitha kjo, ka të bëjë me një
pjesë komplekse të shpirtit njerëzor, që sistemi mbizotërues ekonomik e ka anashkaluar për kaq
shumë kohë, dhe tani kjo nevojë
njerëzore rrezikon sistemin që e ka
formësuar atë: Brexit po kërcënon
tregtinë e lirë, proteksionizmi i
Trump është duke u përplasur me

urdhrin e parë të ekonomisë neoliberale, laissez-faire. Pak udhëheqës, janë përballur hapur me këtë
rritje të nacionalizmit dhe të nativizmit. Pak prej tyre janë të gatshëm të flasin aktivisht për mundësinë e një bote më të mirë, për të
thënë që kjo është një alternativë, e
ndërtuar jo mbi krenarinë hakmarrëse, por mbi dinjitetin njerëzor. Siç e kemi parë në Turqi , SHBA
dhe pjesë të Evropës, populistët e
djathtë pengojnë të menduarit racional, dhe aktivizojnë masat për të
krijuar lëvizjet e tyre. Ata përfitojnë
nga opozita e dobët, duke bërë
shaka nervoze rreth udhëheqësve
të pamëshirshëm, ata i shkatërrojnë institucionet dhe më në fund
riorganizojnë vendet e tyre, për t’iu
përshtatur dallgëve të marrëzisë
politike. Dhe kjo është një çështje
globale, që ka nevojë për një
zgjidhje globale. Mbrojtja e dinjitetit njerëzor nga kërkesa e rrezikshme e populizmit për krenari, ndërsa merret nën kontroll sistemi
dominant global ekonomik, do të
kërkojë më shumë solidaritet.
(The Guardian)

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

Terrori nuk bën dallim
bjekt i terrorit në Christchurch ishin njerëz që faleshin në një institucion
fetar. Në ndërtesa fetare,
njerëzit e ndjejnë veten të sigurt,
ata jepen pas mendimeve, janë të
shkujdesur, janë të lëndueshëm.
Është shumë e lehtë t'i bësh viktima. Por, si i thonë një fjale: para
Zotit janë të gjithë njësoj. Kjo vlen
edhe në raste të vështira ose

O

ngjarjesh të tmerrshme. Në të dy
këto rate njerëzit afrohen me njëri-tjetrin, shtrëngojnë radhët.
Atentatori vërtet e kishte planifikuar me hollësi krimin e tij, sikurse e kishte paralajmëruar në internet. Por ai kishte harruar një pikë të
rëndësishme: Terrori synon t'i
përçajë njerëzit, por ai edhe mund
t'i bashkojë.
Qoftë ateist, i krishterë, hebre

ose mysliman - në raste kanosjesh
kjo nuk ka rëndësi. Terrori nuk
bën dallim mes feve, identiteteve kulturore ose kombësive. Nuk
ka rëndësi as ku është vendi i
lindjes së njërit apo tjetrit dhe se
prej sa kohësh jeton dikush në një
vend. Është ngushëllues fakti, që
e gjithë bashkësia ndërkombëtare e dënoi këtë sulm në të njëjtën
mënyrë sikurse edhe sulmet ter-

Nga
Ines POHL
roriste islamiste.
Për terrorin që vret në mënyrë
brutale njerëz të pafajshëm dhe të
pambrojtur nuk duhet të ketë
standarde të dyfishta! Islamofobia
është një fenomen i rrezikshëm.
Ne në perëndim duhet të jemi po
aq vigjilentë, sikurse edhe ndaj atij
grupi të vogël por të rrezikshëm
ekstremistësh islamistë të gatshëm për terror. (DW)

Deri tani Perëndimi e shihte
terrorizmin si një problem të
islamizmit. Sulmi ndaj
myslimanëve në Christchurch
tregon se urrejtja islamofobike
mund të jetë po aq vrastare

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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Challandes: Në Zvicër më quajnë hajdut
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Bernard Challandes, ka thënë se mediat
zvicerane janë duke e paraqitur atë si hajdut pas interesimit të Kosovës për Florent Hadërgjonajn dhe Bastien Tomën. Në një intervistë të gjatë për “Blick”, trajneri i Kosovës e ka pranuar se kanë shfaqur interesim për dyshen kosovare, që
nuk kanë vendosur ende se për cilën Kombëtare do të luajnë. “Do të ishte e
padrejtë nëse nuk do ta pranoja, se nuk kemi shprehur interesim për
Hadergjonajn dhe Tomën. Lojtarët ende nuk kanë vendosur dhe çfarëdo që do të ndodh ne do të respektojmë vendimin e tyre. Për këtë arsye, mediat zvicerane më paraqesin si hajdut, edhe pse në të vërtetë
ne nuk po vjedhim asgjë, pasi janë lojtarët dhe prindërit e tyre që
vendosin për të ardhmen e tyre”, deklaroi Challandes.

Në Kuvendin
U MBAJT KUVENDI ZGJEDHOR I FFM-së
Zgjedhor të FFM-së ,
Muhamed Sejdini si
kandidat i vetëm i
FFM-së, mori pëlqimin
e 82 delegatëve nga
90 të pranishmëve.
Mandati i tij do të jetë
deri në vitin 2021, deri
në zhvillimin e
Kuvendit të rregullt
të FFM-së

Sejdini, “koka” e
futbollit në Maqedoni

Osmani:
Zhvilluam një
lojë të mirë
Shkup, 17 mars - Kuqezinjtë kanë
menaxhuar si duhet përballjen e
fundit para pauzës dy javore në
kampionat, duke e mundur skuadrën e Rabotniçkit. Një gol i Stenio Junior u tregua i mjaftueshëm për tre pikët, megjithëse
kuqezinjtë patën nevojën për një
super Zahov që ndali disa tentime të rrezikshme të miqve. Pas
ndeshjes trajneri Osmani potencoi se loja duhet përmirësuar,
mirëpo vlerësoi impenjimin e
skuadrës që menaxhoi të fitojë
tre pikë të reja. “Pas humbjes me
Shkupin neve na duhej kjo fitore.
Siç e pamë të gjithë ishte vështirë, megjithatë me rëndësi ishin
tre pikë. Sa i përket ndeshjes,
mendojë nuk ishim në nivelin e
duhur, por megjithatë tre pikët
ishin më me rëndësi dhe dua të
uroj lojtarët për qetësinë që e
patën në këtë ndeshje, sepse
edhe ngarkesa për ta fituar takimin e bëri të veten”, tha fillimisht
Qatip Osmani. “Pozitive ishte se
edhe kur rezultati ishte 0:0, ne
mundoheshim ta sulmojmë
kundërshtarin dhe nuk na ra
koncentrim për asnjë moment.
Ashtu që nga ana psikologjike
mendoj që ekipi e dha provimin”,
shtoi tekniku kuqezi. Qatip
Osmani nuk ka lënë pa lavdëruar
performansën e dy protagonistëve kryesor në fitoren e 15 sezonale të kuqezinjve. “Dino Zahov
është portier kualitativ, madje
ndoshta njëri prej më të mirëve
në ligë, bëri punën që duhej ta
bënte. Sa i përket Juniorit, pas lëndimit që kishte, mundohemi në
çdo ndeshje t’i japim minutazh
gradualisht gjithnjë e më shumë,
ashtu që sot braziliani e tregoi se
në të ardhmen shumë shpejt do
të kthehet në formën që kishte
më herët”, përfundoi Osmani, i cili
vlerëson faktin që skuadra shkon
me fitoren në pauzën dy javore të
kampionatit.

Koha

Fisnik NUHIU

Shkup, 17 mars - Në Kuvendin
Zgjedhor të FFM-së, ushtruesi i deritanishëm i detyrës, është
zgjedhur kryetar i Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Në kuvendin
Zgjedhor që u mbajt në qytetin e
Ohrit, ishin prezent 90 delegatë
nga gjithsej 96, ndërsa Sejdini
mori pëlqimin e 82 delegatëve të
pranishëm. Sejdini do të ketë mandat deri në vitin 2021 kur dhe do të
mbahet Kuvendi i rregullt
zgjedhor i Federatës. Në garën për
postin e presidentit të FFM-së, Sejdini ishte kandidati i vetëm dhe
kjo është hera e parë që një shqiptar do ta udhëheq FFM-në. Në Kuvendin zgjedhor të federatës vendore morën pjesë Davor Shuker si
anëtar i Komitetit të UEFA-së, Hejdi Beha nga FIFA si dhe Gazmend
Rustemi si përfaqësues i Agjencionit për Rini dhe Sport. Sejdini në
këtë post do të zëvendësojë Ilco
Gjorgjioskin që vitin e kaluar u
tërheq nga kreu i FFM-së, ndërsa
shqiptari ishte zëvendës president

i këtij institucioni në pesë vitet e
fundit. Në paraqitjen e parë si president i FFM-së Sejdini para delegatëve potencoi FFM do të jetë i
hapur për idetë e reja në përmirë-

simin e futbollit vendor. “Dua të
falënderojë të gjithëve për besimin e dhënë, është një nder i
madh që të jesh në krye të kësaj
organizate dhe dua të falënderojë

Shuker: “Politika jashtë
sportit, statuti sipas UEFA-s
dhe FIFA-s”
Legjenda e futbollit kroat dhe atë evropian,
Davor Shuker, si përfaqësues i UEFA-s, i dha
përkrahje të plotë FFM-së në punën e saj, duke
potencuar qartë se politike nuk duhet përzihet. “Ju jeni ADN e
futbollit në Maqedoni dhe ne si UEFA çdoherë do të ndihmojmë
FFM-së si anëtare e jonë. Politika nuk duhet të përzihet në sport.
Statuti i FFM-së është në përputhje me aktet e UEFA-s dhe FIFA-s”,
theksoi Shuker në Kuvendin Zgjedhor të FFM-së në Ohër.

të gjithë për bashkëpunimin e deritanishëm dhe në kohë të njëjtë
mezi pres sfidat e reja. Nga të
gjithë ne këtu, jo vetëm nga unë,
pritet që të përmirësojmë
mënyrën e funksionimit të Federatës së Futbollit dhe futbollit në
përgjithësi. FFM është këtu për
idetë e reja që do ti mendojnë mirë
futbollit në Maqedoni. Unë dua të
falënderojë FIFA-n dhe UEFA-s për
përkrahjen, ndërsa i gëzohem bashkëpunimit të ardhshëm siç ishte
deri më tani, dhe se do të jemi krenar të projekteve të përbashkëta
në të ardhmen. FFM do të jep përkrahje të gjithë kombëtareve”, deklaroi kryetari i ri i FFM-së, Muhamed Sejdini.

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

Panucci: Do ta ndryshojmë stilin e lojës
Pas dështimit në Ligën e Kombeve, në prag të startit të ndeshjeve eliminatore për “Euro 2020”,
trajneri i kombëtares shqiptare
Christian Panucci u shpreh se në
lojën e kombëtares do të ndryshojë stili i lojës, ndoshta duke filluar që nga ndeshja me Turqinë.
“Ndryshojmë stil loje, ndoshta
duke filluar që nga Turqia. Duhet
të ndryshojmë diçka, por jo në
sjellje, në taktikë”, u shpreh Panucci, i cili më pas shtoi se “Nuk është
e thënë që do mbrohemi, por
është një mundësi” Më tej ai vlerëson edhe lojtarët që ka grumbulluar në skuadër, duke theksuar se
është i kënaqur nga ata. “Grupi i
lojtarëve që kam, luajnë të gjithë.
Kaçe ka luajtur shumë prandaj e
grumbullova. Kemi lojtarë që
mund të bëjmë edhe pa sulmues”,

tha Panucci. Duke folur për pritshmëritë në grup, Panucci theksoi
se “Nëse mund të luajmë mirë dalim të tretë, por nëse bëjmë diçka
speciale arrijmë të dytët në grup”.
Për dy ndeshjet e radhës kundër
Turqisë dhe Andorës, Panucci shprehet se do të mendohet para se

të vendosë me çfarë formacioni të
zbresë në fushë, duke lënë të kuptohet se rreshtimi i kuqezinjve do
të jetë i ndryshëm në këto 2 sfida.
Sokol Çikalleshi uron që përfaqësuesja shqiptare të arrijë të sigurojë një rezultat pozitiv ndaj Turqisë, për të nisur me këmbën e

mbarë rrugëtimin e saj në Euro
2020. Në një prononcim për “SuperSport”, sulmuesi i cili njeh mirë
Turqinë pasi aktivizohet në kampionatin turk prej disa vitesh, ka
treguar edhe për një telefonatë
me një nga ish-shokët e skuadrës
te Beshiktash, Emre, i cili është
kthyer përsëri në ekip. “Kjo është
një ndeshje shumë e rëndësishme për të dy kombëtaret. Unë jam
në fazën e rikuperimit nga një
dëmtim që kisha, pësova dëmtim
në kofshe që më bëri të rri rreth
një muaj jashtë. Fatkeqësisht
ndodhi në moment delikat si për
mua, Kombëtaren dhe ekipin e situatën që ndodhemi në klasifikim. Por jemi mësuar se futbolli ka të papritura dhe çdo gjë e
presim me qetësi”, ka deklaruar
Çikaleshi.
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Carragher: Messi është më i miri
i të gjitha kohërave, jo Ronaldo
“Ronaldo dhe Messi,
golashënuesi më i mirë
i të gjitha kohëve dhe
lojtari më i mirë i të
gjitha kohëve, nuk
treguan asnjë shenjë se
po dorëzohen në garën
evropiane. Paraqitjet e
tyre individuale në
mesjavë e dëshmuan se
ata kanë aftësi dhe
motivim të
jashtëzakonshëm”, ka
thënë Carragher
Ish-qendërmbrojtësi legjendar i Liverpoolit, Jamie Carragher,
beson se Lionel Messi i Barcelonës
është futbollisti më i mirë i të
gjitha kohëve, e jo Cristiano Ronaldo i Juventusit. Juventusi kishte pësuar disfatë me rezultat 2:0
në ndeshjen e parë të 1/8 të finales së Ligës së Kampionëve,
kundër Atletico Madridit. Cristia-

no Ronaldo i shënoi tri gola në
ndeshjen kthyese dhe Juventusi
e zuri një vend në çerekfinale, me
rezultat të përgjithshëm 3:2. Ylli
portugez e shënoi një gol në pje-

sën e parë për ta përgjysmuar
epërsinë e madrilenëve, para se
ta barazonte rezultatin në pjesën
e dytë. Në minutën e 86-të të ndeshjes, ai e shënoi golin e fitores,

nga pika e penalltisë. Ky ishte hettriku i tetë në ndeshjet e Ligës së
Kampionëve për Ronaldon, mirëpo kjo gjë nuk mjaftoi që ai ta
mbante vëmendjen e mediave
për më shumë se 24 orë, pasi që
vetëm 24 orë më vonë, Lionel
Messi shkëlqeu për Barcelonën.
Argjentinasi i shënoi dy gola dhe
i asistoi dy të tjerë në fitoren me
rezultat 5:1 ndaj Lyonit, duke ia siguruar po ashtu kualifikimin në
çerekfinale të këtij sezoni skuadrës së tij. Këto dy paraqitje e
kthyen përsëri debatin se cili është
futbollisti më i mirë i të gjitha
kohëve: Messi apo Ronaldo? Sipas
Carragherit, epërsinë e ka argjentinasi i Barcelonës, ndërsa Ronaldon e konsideron golashënuesin
më të mirë të të gjitha kohëve. “Ronaldo dhe Messi, golashënuesi më
i mirë i të gjitha kohëve dhe lojtari më i mirë i të gjitha kohëve, nuk
treguan asnjë shenjë se po dorëzohen në garën evropiane. Paraqitjet e tyre individuale në mesjavë
e dëshmuan se ata kanë aftësi dhe
motivim të jashtëzakonshëm”, ka
thënë Carragher.

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

Monchi zgjedh rikthimin në shtëpi para Arsenalit

Costa drejt
Kinës
Sulmuesi Diego Costa, i
rikthyer me shumë bujë te
skuadra e Atletico Madrid në
janarin e vitit të kaluar nuk arriti të jetë aq vendimtar në fushë me fanellën e “colchoneros” si dikur. Për këtë arsye,
sulmuesi spanjoll pritet të largohet nga La Liga në fund të
sezonit dhe destinacioni i
ardhshëm pritet të jetë Kina,
ku ofertat nuk mungojnë. Pavarësisht se skuadra e Atletico
do të humbasë një titullar,
vendin e tij pritet ta zërë një
tjetër kampion i madh si Edinson Cavani, që aktualisht luan
me PSG. Sipas “El Mundo Deportivo”, uruguajani do të largohet nga Franca në fund të
këtij sezoni. Ndaj, ai është gati
të transferohet në La Liga, ku
do të jetë sërish titullar me fanellën e Atletico.

Ramon Rodriguez Verdeje, i
njohur shkurt si Monchi është
rikthyer si drejtor sportiv i Sevilla
në Spanjë, menjëherë sapo zgjidhi
kontratën e tij me Roman. Ai qëndroi për dy vite në kryeqytetin italian, ku kreu mbi 50 operacione
transferimesh, por rezultatet negative të këtij sezoni e detyruan
të largohet nga skuadra italiane.
Monchi ka firmosur kontratë 2vjeçare me Sevilla-n dhe punën e
nis nga 1 prilli. Për të është një
rikthim në shtëpi, pasi aty ka luajtur si portier nga viti 1988-1999
dhe më pas u bë drejtor sportiv

për 17 vite me radhë duke fituar 5
Europa League, 2 Copa del Rey, 1
Superkupë të Spanjës dhe një Superkupë të Evropës. E ardhmja e tij
fillimisht u lidh ngushtë me Arse-

nal, aty ku flitej të zinte vendin e
Gazidis, i cili u largua për te Milan, por në fund rruga e tij mori
sërish kthesën për në Spanjë, te
Sevilla.

Milani ofron
60 milionë
euro për
Richarlison
Anësori me tipare sulmuese,
braziliani Richarlison, që luan
në Premier League me ekipin
e Everton, pritet të jetë përforcimi i radhës së Milanit. 21vjeçari erdhi verën e shkuar
tek Everton nga Watford, por
kuqezinjtë kanë kohë që i
kanë vënë syrin talentit brazilian, pjesë e “Selecao”. Leonardo e konsideron si blerjen
“big” të Milanit për merkaton
e verës edhe pse për ta sjellë
në Milano kuqezinjtë duhet të
hapin mirë portofolin.
Asokohe transferimi i tij te Milani dështoi pasi ishin të tjerë
drejtues në krye, por tani Leonardo mendon seriozisht ta
veshë kuqezi lojtarin. Kostoja
e tij është 60 milionë euro
plus bonuse edhe pse kjo
shumë mund të rritet edhe
më shumë deri në fund të sezonit. Çmimi i Richarlison
është rritur ndjeshëm që kur
është bërë titullar fiks i
kombëtares braziliane, ndaj
Milani duhet të bëj një sforco
të madhe për ta blerë. Bisedimet kanë nisur, një raund i
parë është kryer, ku palët kanë
shkëmbyer informacionet paraprake, ndaj tani është koha
e veprave.

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

Inter zgjedh Antonio Conten
Do të jetë Antonio Conte trajneri i ardhshëm i Interit. Lajmin e
ka konfirmuar sot e përditshmja
italiane “Tuttosport”, sipas së cilës
Beppe Marotta ka marrë “OK” e
ish-trajnerit të kombëtares “azzurre”, prej një vit pa ekip, që kur u
largua nga Chelsea. Conte do të
zërë vendin e trajnerit Luciano
Spalletti, që pas eliminimit të Interit nga Europa League nuk do të
rikonfirmohet sezonin tjetër.
“Aventura e Spallettit tek Interi do
të mbyllet në maj. Zikaltërit e kanë
thuajse të sigurt një vend në
Champions League, ku shkojnë 4

skuadrat e para të Serisë A. Por në
këtë aventurë Interin do ta drejtojë Conte, që ka marrë garancitë

e duhura nga Marotta”, shkruajnë
mediat italiane. Inter ka siguruar
që tani blerjen e mbrojtësit Diego

Godin dhe në rast kualifikimi në
Champions do të ketë edhe blerje
të tjera. Trajneri i ri Antonio Conte
dëshiron të ketë kontroll të plotë
dhe ka kërkuar largimin e Mauro
Icardi dhe Ivan Perisic, që me
shumë gjasa do të shiten në
merkaton e verës. Largimi i këtyre
dy futbollistëve “rrëmujaxhi” do të
rikthejë qetësinë në skuadër, ku
javët e fundit ka patur shumë polemika. Interi i ri do të luajë me
skemën 3-5-2, skema e famshme e
Antonio Conte, që do të synojë të
ndërtojë një ekip pretendent për
titull.
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Neymari,
përsëri i lejon
spekulimet për
të ardhmen e tij

Zidane: I kam
25 futbollistë,
më duhet të
llogaris në të
gjithë ata

PSG-ja dhe Reali kanë një bashkëpunim të mirë dhe Florentino Perez nuk dëshirojnë të bëjë
asgjë për transferimin e Neymarit, pa e kontaktuar fillimisht Al Khelaifin. E ardhmja e Neymarit
mund të qartësohet më shumë me afrimin e verës, mirëpo 224 milionë eurot që klubi francez i
pagoi për të dhe projekti i PSG-së e vështirojnë një transferim të tillë
Deklarata e Florentino Perezit
se dëshiron ta transferojë edhe Kylian Mbappen edhe Neymarin këtë
verë ishte një lloj shakaje, mirëpo
braziliani është duke lejuar përsëri që të qarkullojnë spekulimet për
të ardhmen e karrierës së tij. Kjo
nuk është diçka e re, pasi që ish-ylli
i Santosit kishte lejuar vazhdimisht që mediat të flisnin për një
kthim të tij në La Liga dhe transferim në Real Madrid, gjatë gjithë sezonit të tij të parë me Paris SaintGermainin. Ekipi i Neymarit,
veçanërisht babai i tij, ia kishin bërë
të ditur drejtuesve të Real Madridit
se sulmuesi planifikon ta ndryshojë
skuadrën gjatë verës së vitit 2019.
Megjithatë, lojtari nuk pranoi
asnjëherë t’i mohojë këto spekuli-

me, por as nuk e ka pasur guximin
asnjëherë për t’i thënë presidentit
të klubit francez, Nasser Al-Khelaifi, se dëshiron të largohet nga Parc
des Princes. Edhe Barcelona është
në dijeni të këtij informacioni,
megjithatë jo shumë njerëz brenda
klubit katalonas mendojnë se do
të ishte zgjedhja e duhur ta kthenin
brazilianin në klub. Lionel Messi
është pro kthimit të Neymarit,
megjithatë presidenti Josep Maria
Bartomeu dhe kolegët e tij nuk e
kanë diskutuar këtë mundësi
asnjëherë, pasi që besojnë se lojtari u largua fillimisht nga Barcelona pasi që nuk donte të ishte pjesë
e klubit më. Hierarkia e PSG-së
është e vetëdijshme për këtë situatë dhe gjithashtu është e vetë-

dijshme se eliminimi tronditës nga
Liga e Kampionëve, pas disfatës në
shtëpi ndaj Manchester Unitedit, e
ka mërzitur edhe më shumë Neymarit, që për atë ndeshje ishte i lënduar. Për t’u siguruar se braziliani
nuk do të largohet, klubi është i
gatshëm t’i ofrojë atij pagë më të
lartë, mirëpo pa ia zgjatur kontratën aktuale. Në muajt e fundit,
Neymari është bërë ambasador i
Bankës Kombëtare të Katarit, një
marrëveshje sponsorizimi e cila
besohet se do rritë jashtëzakonisht
shumë vlerën e parave të fituara
brenda vitit. Real Madridi nuk do
të nxitojë, por do ta monitorojë situatën e Neymarit. Drejtuesit e
klubit nuk dëshirojnë që të bëhen
protagonistë të spekulimeve, ash-

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

Publicitet
Në bazë të nenit 24ɚ të Ligjit për arsim të mesëm dhe nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore me nxënësit e shkollave të
mesme, Komisioni për mbledhjen e ofertave publikon:

Griezmann
i palumtur
në Atletico

Duket se Barcelona nuk ka hequr dorë
nga dëshira për ta transferuar sulmuesin
e Atletico Madridit Antoine Griezmann,
përkundër faktit se francezi e refuzoi klubin katalonas sezonin e kaluar. Tamam
kur thashethemet për kalimin e tij në
Barçë u ndalen, eliminimi i Atletico Madridit nga Liga e Kampionëve e ka vënë
përsëri në dyshim të ardhmen e Griezmannit. Griezmann është duke e konsi-

tu siç kishin qenë në verën e kaluar. Atëherë, “Los Blancos” ishin
detyruar të lëshonin deklaratë zyrtare për ta distancuar veten me
çfarëdo lajmi që i lidhte ata me
Neymarit. Këtë verë, ata besojnë
se nëse braziliani dëshiron me të
vërtetë të transferohet te ta, ai
duhet ta tregojë këtë gjë. PSG-ja
dhe Real Madridi kanë një bashkëpunim të mirë dhe Florentino Perez nuk dëshirojnë të bëjë asgjë për
transferimin e Neymarit, pa e kontaktuar fillimisht Al Khelaifin. E
ardhmja e Neymarit mund të
qartësohet më shumë me afrimin e
verës, mirëpo 224 milionë eurot që
klubi francez i pagoi për të dhe
projekti i PSG-së e vështirojnë një
transferim të tillë.

Zinedine Zidanit nuk iu desh
shumë kohë për ta vendosur
përsëri stilin e tij në Real Madrid, por francezi ka këmbëngulur se të gjithë futbollistët
mund të luajnë rol nën urdhrat e tij. Francezi bëri disa
ndryshime të mëdha në formacionin startues në fitoren
2:0 kundër Celta Vigos, duke i
rikthyer titullar portierin Keylor Navas, Marcelon dhe Iscon,
si dhe Gareth Bale dhe Marco
Asension. Kjo i funksionoi atij,
pasi Isco dhe Bale shënuan dy
golat e fitores së Los Blancos.
“Askush këtu, apo kudo tjetër,
nuk mund ta mohojë atë që
këta lojtarë e kanë bërë këtu”,
tha Zidane. “Unë e kam një
skuadër me 23, 24, 25 futbollistë dhe do të llogaris në të
gjithë. Thibaut [Courtois] dhe
[Sergio] Reguilon kanë bërë
mirë deri tani, si dhe të tjerët”,
shtoi ai. “Por, në të njëjtën
kohë Keylor është shumë i
mirë, po ashtu Marcelo e Isco.
Më duhet të llogaris në ta sepse janë lojtarë të mirë”, theksoi ai.

SH P A L L J E P U B L I K E
për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursionit përfundimtar (gjashtëditor) me nxënësit e viteve të III-(treta) me mësim në gjuhën
maqedone

deruar të ardhmen e tij pasi Atletico u eliminua nga gara elitare evropiane për klube pas humbjes 3:0 ndaj Juventusit, sipas
gazetës franceze L’Equipe. E përditshmja
franceze pohon se klauzola e lirimit prej
200 milionë euro që Griezmann e ka në
kontratën e tij me klubin madrilen, do të
bjerë në 120 milionë euro. Ky çmim më i
ulët është shifër shumë më e kapshme
për Barcelonën.

Sipas programeve të përgatitura më parë për ekskursionet shkollore për vitin shkollor 2018/2019 SHMEK*8 Shtatori*-Tetovë dorëzon ftesë për mbledhjen e
ofertave deri te agjencionet turistike në R. Maqedonisë:
¾ për organizimin e ekskursionit përfundimtar (gjashtëditor) me nxënësit e viteve të III-(treta) me mësim në gjuhë maqedone në R. e Sllovenisë, R. e Italisë
dhe R. e Serbisë. Ekskursioni do të realizohet në muajin maj 2019.
Në shpalljen publike mund të paraqiten persona juridik, që i plotësojnë kushtet e mëposhtme minimale:
1. Personi juridik duhet të jetë i regjistruar në përputhje me dispozitat pozitive të R.M-së për realizimin e përshtatshëm të veprimtarive turistike (“Ⱥ” licencë).
2. Të ketë realizuar me sukses më së paku 3 ekskursione shkollore në tre vitet e fundit.
3. Të përmbush kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në përputhje me Ligjin për sigurinë e komunikacionit rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e
posaçme teknike të automjeteve me të cilat transportohen grupet e fëmijëve.
Oferta për ekskursionin përfundimtar (gjashtëditor) duhet të përfshijë:
1. Transport në relacionet vijuese:Tetovë-Ljubljanë-Palmanovë-Lido di Jesolo-Venedik-Verona-Sirmione-Lago di Garda-Milanë-San Siro-Beograd-Tetovë.
2. Kushtet për vendosje, menynë për ushqim dhe qëndrim 3 netë në hotel me më së paku 3 *** në bazë të gjysmë pansionit me web faqe të theksuar të
hotelit edhe atë një natë në rrethinën e Lago di Garda dhe dy net në Lido di Jesolo.
3. Çmimin individual (në çmim të përfshihen shpenzimet për rrugë, ushqim dhe vendosje, shpenzimet për vizitë të muzeve dhe monumenteve të tjera,
sigurimin e udhëtimit dhe shëndetësor të nxënësve pa franshizë).
4. Mënyra e pagesës-Prindit-kujdestari i nxënësit vetë e mbulon pagesën në AT (me para të gatshme ose në këste).
5. Favore për nxënësit që vijnë nga familje të prekura sociale.
6. Ɍë ketë arsimtarë përgjegjës në autobus, udhëheqës për udhëtimin, udhëheqës lokal në vendet ku do të vizitohen monumentet bien në llogari të agjencionit
dhe pjesëmarrje e mjekut.
7. Në mënyrë të qartë të jenë të ndara shërbimet që janë të përfshira dhe që nuk janë të përfshira në çmim.
Dokumentet e nevojshme:
1. Dokument për regjistrimin e veprimtarisë.
2. Licenca “A” për realizimin e veprimtarisë (organizator për udhëtim).
3. Lista referuese me kopje të kontratave nga ekskursionet e realizuara në 3 vitet e fundit.
4. Deklaratë se i plotëson kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të
veçanta teknike të automjeteve me të cilat i bartë nxënësit, dëshmi për korrektësinë teknike, fotokopje e noterizuar e librezës së trafikut, certifikatë të licencës
për transport të lirë ndërkombëtar dhe vërtetim për kushtet teknike dhe të eksploatimit, sigurim të lartë të autobusëve turistik me klimë, dhe me standard EUR
me numër të nevojshëm të ulëseve dhe vitin e prodhimit).
5. Deklaratë se pas lidhjes së kontratës do të dorëzojë garancion bankar.
6. Dokumentacion për udhëheqësit e ekskursionit dhe të mjekut.
Kriteret për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë:
Do të shqyrtohen vetëm ofertat që i plotësojnë kushtet.
Kriteri i vetëm për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë është çmimi më i ulët.
Në ditën e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i zgjedhur dorëzon garancion bankar për realizim të suksesshëm të ekskursionit në shumë prej 5% nga shuma e
përgjithshme e kontratës.
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Ofertat duhet të dorëzohen në adresë SHMEK "8 Shtatori"-Tetovë rruga "Boris Kidriç" pn. në zarf të mbyllur (me shenjë për Komisionin për grumbullimin e
ofertave) ose personalisht në hapësirat e shkollës.
Më shumë informacione në tel: 044/334-317
Komisioni për mbledhjen e ofertave
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Piloti finlandez i
Mercedesit, Valtteri
Bottas ka fituar garën e
parë të stinorit në
Formula 1 të mbajtur të
dielën në Australi. Bottas
triumfoi para kolegut të
skuderisë dhe kampionit
në fuqi, britanikut Lewis
Hamilton. Pozita e tretë i
takoi Max Verstappenit
të Red Bullit
Në Melburn u zhvillua mëngjesin e së dielës gara e parë sezonale e Botërorit të Formula 1, fituar
nga piloti i Mercedes, Valtteri Bottas. Një triumf surprizë ky i finlandezit, i cili e nisi garën nga vendi i
dytë. Bottas e parakaloi shokun e
tij të skuadërs Lewis Hamilton që
në start, pozicione të cilat pilotët i
ruajtën deri në fund. Në podium u
ngjit edhe Max Verstappen me
Red Bull, i treti. Një garë për t’u
harruar kjo për Ferrarin, pasi të dy
pilotët e saj u renditën jashtë
zonës së podiumit, në vendet 4-5,
respektivisht me Sebastian Vettel
dhe Charles Leclerc. Ajo që shqetëson më shumë është diferenca prej
30 sekondash që dy makinat
“kokëkuqe” kishin karshi Mercedes
në fundin e garës. Ferrari për asnjë
moment nuk arriti të jetë i shpejtë
dhe të duelojë për fitore, duke
zhgënjyer. Gara në përgjithësi ish-

FORMULA 1

Bottas triumfon në Australi,
Ferrari jashtë podiumit
Zbulohet oferta
për Wilder,
shumë
marramendëse
për t’u ndeshur
me 3 boksierë
te e mërzitshme, me pak parakalime dhe ku pilotët e kreut ruajtën
pozicionet që pas startit të garës.
Bottas bëri një garë të jashtëzakonshme, duke u shkëputur që
në fillim, i pakapshëm edhe nga
Hamilton. Finlandezi realizoi
edhe xhiron më të shpejtë të
garës, duke marrë edhe 1 pikë më
shumë në renditje.Në fundin e
garës Hamilton u detyrua të ruhej
nga sulmet e Verstappen, që u

rendit i treti. Sapo ka përfunduar
gara kanë nisur edhe polemikat e
para brenda skuadrës, me Leclerc
që ka ngritur zërin. Ai ka deklaruar se ka marrë urdhëra nga
skuadra për të mos parakaluar
Vettel edhe pse në xhirot e fundit
ka qenë më i shpejtë, duke u
afruar deri në 1 sekondë. “Në pjesën e parë të garës makina ishte e
vështirë për t’u pilotuar, pasi gomat që kishim montuar nuk ar-

ritën asnjëherë në kushtet optimale. Kur ndërruam gomat gjërat u përmirësuan, madje isha më
i shpejtë se Vettel dhe në fund
mund ta kisha parakaluar. Gjithsesi, skuadra më dha urdhër që të
ruajmë pozicionet që kishim dhe
të ulja shpejtësinë. Nuk e di përse.
Nga e hëna do të analizojmë të
dhënat për të diskutuar se përse
nuk kapëm dot podiumin në Australi”, tha Leclerc.

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

Probleme me gjurin, Nadal tërhiqet nga sfida me Federer
Rafael Nadal ka ngritur “flamurin e bardhë” dhe është tërhequr
nga sfida gjysmëfinale e turneut
Masters të Indian Wells, ku do të
përballej me Roger Federer.
Dhimbja në gjurin e majtë ka qenë
e fortë, duke detyruar tenistin
spanjoll të mos zbresë në fushë.
Kjo i ka hapur “dritën jeshile” Federer që të shkojë në finalen e turneut amerikan ka u lodhur dhe pa
u përballur me asnjë nga “top-20”
tenistët më të mirë në botë deri
më tani. “Më vjen keq që Rafa u
tërhoq, pasi ndeshje tona janë
gjithnjë të mrekullueshme. Shpresoj të rikuperohet sa më shpejt,

për të zhvilluar të tjera përballje
në të ardhmen”, tha Federer. Dueli

i fundit mes tyre daton në në vitin
2017, kur Federer fitonte ndaj Na-

dal në finalen e Shangait. Kjo
tërheqje nga Indian Wells ndërlikon pozitat e Nadal, që pritet të
mungojë edhe javën e ardhshme,
në turneun Masters të Majemit. Në
finalen e Indian Wells, Federer do
të përballet me austriakun Dominic Thiem, i cili në gjysmëfinalen
tjetër mundi 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) kanadezin Milos Raonic. Një ndeshje
me rivalitet dhe emocione në dy
setet e para, ku fituesi u vendos në
“tie break”. Federer e Thiem janë në
barazim 2-2 në përballjet direkte,
ndërkohë që fituesi i finales do të
renditet nga dita e hënë në vendin
e katërt të renditjes botërore.

Kompania televizive DAZN i ka
ofruar boksierit amerikan Deontay Wilder shumën e 100 milionë
dollarëve, për të zhvilluar 3 duele
boksi. Wilder është kampioni i
botës në peshën e rëndë në kategorinë WBC. Sipas “Daily Mail”,
boksierit të pamposhtur amerikan i ka ardhur një ofertë e majme, për të zhvilluar 3 duele: Fillimisht ndaj Dominic Breazeale,
më pas ndaj Anthony Joshua dhe
në fund të zhvillojë revanshin me
Tyson Fury. Sipas marrëveshjes,
Wilder do të arkëtojë 20 milionë
dollarë nga dueli i parë me Breazeale si dhe nga 40 milionë dollarë nga dy sfidat e tjera, ato me
Joshua e Fury. Ende nuk dihet
nëse boksieri amerikan, 40 fitore
e 1 barazim në karrierë, do të pranojë këtë ofertë. Më 18 maj, Wilder pritet të duelojë ndaj Breazeale në Nju Jork. Sipas ofertës,
pas kësaj sfide Wilder duhet të
duelojë në fund të këtij viti ndaj
Anthony Joshua, një sfidë që pritet të unifikojë titujt kampionë
bote në peshën e rëndë. Në fund
do të jetë revanshi me Tyson
Fury, një sfidë e shumëpritur nga
të gjithë, pasi dueli i parë përfundoi në barazim. Pra, Wilder ka
shansin të bëhet një boksier i pasur, vendimi për të ardhmen i
takon vetëm atij.

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

NBA

Golden State shpartallon Oklahomën
Kampionët e Golden State
kanë triumfuar 110-88 në fushën e
Oklahomës, në përballjen e dy prej
ekipeve më të mira në Konferencën e Perëndimit. Ndeshje e dominuar nga skuadra kampione, që
pati epërsi në fushë gjatë gjithë
kohës. Mungesa e Durant nuk u
ndie fare tek Warriors, sfidë ku diferencën e bëri Curry, autor i 33
pikëve, mbështetur edhe nga
Thompson me 23 pikë. Një ndeshje e dobët e Westbrook, që rea-

lizoi vetëm 7 pikë, ndërkohë që u
dallua Paul George, me 29 pikë e 13
rebound, por që mbetën për statistikë. Fiton edhe skuadra e San Antonio, që mundi 108-103 Portland
në sekondat e fundit, duke korrur
një fitore të rëndësishme për play
off. Ndeshje me luhatje, ku herë
udhëhiqte njëra skuadër e herë
tjetra, por në fund u shkëputën
Spurs. DeRozan me 21 pikë ishte
shënuesi më i mirë, ndërkohë që 7
lojtarë të San Antonio realizuan

mbi 10 pikë. Ekipi i Dallas, falë 22
pikëve të Hardaway, mundi 121-116
Cleveland, takim i dominuar nga
teksanët, ndërsa Utah Jazz mposhti 114-98 Brooklyn, ndeshje ku
diferencën e bëri Mitchell me 24
pikë. Në sekondat e fundit fiton
edhe ekipi i Denver, që mundi 102100 Indiana, ndeshje me rivalitet
dhe emocione deri në fund. Miqtë
kryesonin ndeshjen në minutat e
fundit (Young 18 pikë e 10 rebound), por Denver përmbysi shi-

frat falë 26 pikëve të Jokic.
Triumfon edhe skuadra e Boston,
që mundi 129-120 Atlanta, sfidë
ku u dallua Irving, autor i 30 pikë-

ve e 11 rebound, ndërsa Phoenix
mundi 138-136 New Orleans pas
kohës shtesë (Booker 40 pikë e 13
asist).
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Ekipi negociator në udhëkryq politik
Dialogu që
ndërmjetësohet nga
Bashkimi Evropian,
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë është bllokuar
që prej se Kosova
vendosi taksën
doganore prej 100 për
qind në nëntorin e vitit
të kaluar. Kurse si qëllim
kryesor ka
normalizimin e
raporteve ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, si
rrugë e domosdoshme
që të dy shtetet duhet ta
kalojnë në procesin
drejt integrimit në
Bashkimin Evropian
Formimi Ekipit negociator për
bisedimet me Serbinë, nuk i ka minimizuar dallimet politike në Kosovë të cilat janë evidente sa u
përket negociatave që priten. Nga
ky Ekip thotë se po përpiqen t’i përafrojnë dallimet ekzistuese në qëndrimet politike rreth dialogut, jo
vetëm në raportet pushtet – opozitë, por edhe në pozicionet që aktualisht mbajnë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në njërën anë,
dhe kryeministri Ramush Haradinaj në anën tjetër. Analistët politikë, ndërkaq theksojnë se për
shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidentit dhe Qeverisë së Kosovës, Ekipi negociator

gjendet në një situatë të pafavorshme për punë.
Politologu Ramush Tahiri, duke
folur për Radion Evropa e Lirë thekson se Ekipi negociator, përveç problemeve të tjera, ka edhe mungesë
të legjitimitetit, pasi që është
zgjedhur me votat e më pak se gjysmës së numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. "Dallimet
ndërmjet presidentit dhe kryeministrit të Kosovës për çështjet e
ndryshme, siç janë taksa, por edhe
për politikën e jashtme të Kosovës
dhe konkretisht për bisedimet me
Serbinë. Po ashtu ka dallime edhe
për kompetencat kushtetuese të
presidentit dhe tash kompetencat
ligjore të Ekipit negociator, apo
edhe të dërgimit Ligjit për dialogun
në Gjykatën Kushtetuese nga opozita. Pra, të gjitha e rëndojnë edhe
më shumë, apo e bëjnë gati të pamundur veprimin e Ekipit negociator të Kosovës si përfaqësues legal
dhe legjitim i shtetit të Kosovës në
bisedimet me Serbinë", tha Tahiri.
Tahiri thotë se Ekipi negociator

duhet që patjetër të bashkëpunojë
me institucionet e Republikës së Kosovës, duke veçuar këtu çdo tentim
apo mëtim që Ekipi negociator të
dalë kundër presidentit ose kundër
vijës institucionale. "Ekipi negociator i ka dallimet brenda partnerëve
të koalicionit, siç ishte deklarimi i
fundit i (zëvendëskryeministrit) Enver Hoxhajt për shkuarjen e tyre në
Bruksel për të dorëzuar Platformën,
pra mospjesëmarrja si përfaqësues
i Partisë Demokratike të Kosovës në
takimet e fundit të Ekipit negociaror", tha Tahiri. Pjesë e Ekipit negociator të Kosovës në dialogun me
Serbinë është edhe një nga tri partitë opozitare, përkatësisht Partia
Socialdemokrate. Ndërkaq dy partitë më të mëdha, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk janë pjesë e këtij
ekipi.
Njëri nga kryesuesit e Ekipit negociator, Fatmir Limaj, i cili është
edhe zëvendëskryeministër i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë
se qëndrimi i delegacionit të Ko-

sovës në këtë mes nuk është i lehtë.
“Ne po përpiqemi që dallimet,
çfarëdo qofshin ato mes grupeve
apo palëve, t'i përafrojmë dhe të
ndërtojmë qëndrimin unik. Edhe
Platforma duhet parë me këtë sy.
Do të thotë, për herë të parë kemi
arritur të kemi një dokument të përbashkët që mbështetet nga pjesa
dërmuese e institucioneve dhe ai
do të reflektojë unitetin. Mendoj se
kjo është puna që është duke bërë
delegacioni i Kosovës, pra përafrimin e qëndrimeve dhe demonstrimin e seriozitetit të Kosovës", tha Limaj. Ai tha se Kosova është e
gatshme për fazën finale të dialogut, e cila, sipas tij, garanton një
marrëveshje të mirë për vendet
përkatëse dhe garanton implementimin e saj kurdo që arrihet. Jehona
Lushaku-Sadriu, politologe dhe
njohëse e integrimeve evropiane,
thotë për Radion Evropa e Lirë se
qëndrimet e ndryshme apo edhe të
kundërta të udhëheqësve të institucioneve lidhur me dialogun, e dëmtojnë pozicionin e vendit në këtë

proces. "Unë mendoj se Kosova si
shtet nuk e ka një vizion të qartë se
si dëshiron ta menaxhojë dialogun
me Serbinë. Këtu duhet një master
plan që i përfshin të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike, shoqërinë civile, Akademinë e Shkencave e kështu me radhë. Duhet të ketë
një kompozicion nga të gjithë akterët më relevantë shtetërorë, sepse atje është përfaqësim shtetëror dhe është dialog i nivelit
shtetëror, e do të duhej të ishte dhe
unik. Meqë nuk po e kemi këtë unitetit si shtet, ne kemi edhe ndasi
midis Presidencës e Qeverisë, Ekipit
negociator dhe ka një pështjellim
që është shumë i dëmshëm për vetë
Kosovën", tha ajo. Kuvendi i Kosovës,
kanë miratuar Ligjin për detyrat,
përgjegjësitë dhe kompetencat e
Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë dhe
Platformën për dialogun mbi
marrëveshjen përfundimtare,
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të
detyrueshme për normalizimin e
marrëdhënieve mes Kosovës dhe
Serbisë.
Dialogu që ndërmjetësohet nga
Bashkimi Evropian, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar që
prej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100 për qind në nëntorin
e vitit të kaluar. Ky dialog lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe
mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse si qëllim kryesor ka normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, si rrugë e domosdoshme
që të dy shtetet duhet ta kalojnë në
procesin drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
(REL)

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

Migrantët po keqtrajtohen gjatë rrugëtimit në Ballkan
Aktualisht rreth 5500 gra, burra dhe fëmijë janë
bllokuar në dy qytete të Bosnjës në kufi me
Kroacinë, në kampe të improvizuara pa kushte për
nevojat themelore për jetë. Bosnje e Hercegovina
nuk mund t'u sigurojë atyre mbrojtje adekuate,
kampet e improvizuara nuk janë të higjienike, nuk
ka ujë të ngrohtë, asistencë mjekësore dhe ushqim
të mjaftueshëm
Qeveritë evropiane janë bashkëpunëtore në dëbimet kolektive sistemike, të paligjshme dhe shpesh të dhunshme të mijëra
azilkërkuesve në kampet e mjerueshme dhe të pasigurta në Bosnje
dhe Hercegovinë, thuhet në raportin e organizatës, Amnesty International. “Dhuna dhe abuzimi i refugjatëve dhe emigrantëve
përgjatë rrugës së Ballkanit” është
emri i raportit i cili përshkruan në

detaje se si, në kundërshtim me të
drejtën ndërkombëtare dhe duke
vënë sigurinë në plan të parë, qeveritë evropiane jo vetëm që injorojnë sulmet brutale të policisë
kroate ndaj emigrantëve, por edhe
financojnë aktivitetet e tyre. “Në
këtë mënyrë ato po inkurajojnë një
krizë humanitare në dyert e
Evropës”, thotë më tutje raporti.
Aktualisht rreth 5500 gra, burra dhe fëmijë janë bllokuar në dy

qytete të Bosnjës në kufi me Kroacinë, në kampe të improvizuara pa
kushte për nevojat themelore për
jetë. Bosnje e Hercegovina nuk
mund t'u sigurojë atyre mbrojtje
adekuate, kampet e improvizuara
nuk janë të higjienike, nuk ka ujë të
ngrohtë, asistencë mjekësore dhe
ushqim të mjaftueshëm. Një nënë
nga Afganistani i tha Amnesty International: "Ne nuk kemi ushqim
të mjaftueshëm për të ushqyer të
gjithë familjen, veçanërisht fëmijët. Ata janë vazhdimisht të uritur".
Pengesat burokratike dhe asistenca ligjore e pamjaftueshme
nënkuptojnë se nuk ka gjasa që
kërkuesit e mundshëm të azilit të
ndiqen penalisht në Bosnjë dhe
Hercegovinë. Shumica po përpiqen
të vazhdojnë rrugën e tyre drejt
vendeve evropiane, thotë raporti.
Ky udhëtim nuk është aspak i lehtë,
pasi ata më parë hyjnë në BE për-

mes Greqisë dhe Bullgarisë dhe
pasi iu kundërshtohet kërkesa e
azilit në ato vende, ata largohen
nga BE-ja dhe vazhdojnë udhëtimin e tyre nëpër Ballkan. Për të arritur Slloveninë ose Italinë, ku fillon
sistemi i regjimit pa viza, ata duhet
të kalojnë nëpër pyjet e dendura të
Kroacisë, lumin e shpejtë dhe në
disa vende, përmes fushave të minuara aktive.
Në dhjetë muajt e parë të vitit
2018, të paktën 12 njerëz u mbytën
në një nga vendet e Ballkanit
Perëndimor, kryesisht duke u
përpjekur të kalonin kufirin nga
Kroacia në Slloveni. Dhjetëra njerëz
vdiqën në mënyra të tjera duke u
përpjekur të kalonin një nga kufijtë, thuhet më tutje në raport.
Pothuajse të gjithë ata që janë
në kampe të Bosnjës janë kthyer
nga Kroacia dhe Sllovenia dhe
pothuajse një e treta e atyre që janë
intervistuar për Raportin e Amne-

sty International kanë përjetuar
njëfarë forme të dhunës nga policia
kroate. “Shumë prej tyre përshkruan se si u rrahën, se si iu shkatërruan dokumentet. Kjo duket të jetë
politikë e qëllimshme dhe sistematike e autoriteteve kroate për të
dekurajuar përpjekjet e ardhshme
të emigrantëve për të hyrë në vend”,
thotë organizata. Ndër rekomandimet kryesore të raportit të Amnesty International, që tregojnë praktikat e kthimit të dhunshëm të
migrantëve në Bosnje e Herzegovinë, thonë se policia kufitare
duhet të ndalojë përdorimin e
forcës dhe frikësimit për të parandaluar hyrjen e tyre në Kroaci.
Për më tepër, raporti thotë se
është e nevojshme të shqyrtohen
në mënyrë efikase dhe të paanshme pretendimet për përdorimin e
tepruar të forcës nga ana e policisë
në kufi dhe të marrin masat e nevojshme kundër autorëve.
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Haradinaj vazhdon të
mbaj qëndrimin se
taksa nuk do të do
hiqet derisa Serbia
nuk e njeh pavarësinë
e Kosovës
Kosova po humb në rrafshin
politik ndërkombëtar si pasojë e
refuzimit të kërkesave të shtuara
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve më të fuqishme evropiane për pezullimin e
taksës doganore, thonë njohësit e
zhvillimeve politike. Sipas tyre, qasja refuzuese e Kosovës karshi
kërkesave ndërkombëtare do të
reflektojë negativisht në raport
me përkrahjen ndërkombëtare.
Taksa doganore që Kosova u ka
vënë importeve nga Serbia dhe
Bosnjë e Hercegovina, nga SHBAja dhe BE-ja po shihet si pengesë
për vazhdimin e dialogut
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i cili
si qëllim final ka arritjen e një
marrëveshjeje gjithëpërfshirëse e
paqësore.
Jeta Krasniqi, njohëse e zhvillimeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, konsideron se
si pasojë e mospezullimit të taksës
doganore nga ana e Qeverisë së
Kosovës, ka nisur tashmë dëmtimi
i raporteve të Kosovës me vendet
që i konsideronte si mike, por sipas
saj, deri në çfarë niveli do të shkojë
dëmtimi i këtyre raporteve, mbetet të shihet në vazhdim. "Ne qëndrojmë para një fakti ku duhet të
shohim se si të ruajmë interesin
tonë si shtet në kuadër të procesit

Çmimi i lartë i taksës

të dialogut (me Serbinë) si dhe në
kuadër të këtij procesi të ruajmë
edhe partneritetin tonë me miqtë
tanë ndërkombëtar. Çdo veprim
të cilin e bëjmë duhet ta zhvillojmë në bazë të një strategjie, për
të cilën duhet vazhdimisht ta konsultojmë dhe të marrim mbështetjen e partnerëve tanë
ndërkombëtar", tha Krasniqi.
Ajo thotë se institucionet e Kosovës vendimet që i marrin duhet
të jenë të tilla që mos të kthehen
kundër vetvetes. "Ne duhet të
shohim që masat tona të cilat i
marrim të mos kthehen në kundër
produktivitet, por të shohim se si
përmes këtyre masave të forcojmë
shtetin e Kosovës dhe të forcojmë

partneritetin tonë ndërkombëtar.
Pra, jemi në një fazë kur ne jemi
për herë të parë duke marrë veprime që nuk janë në koordinim me
partnerët tanë ndërkombëtar dhe
efektet janë të shumëfishta, por
ne jemi para një momenti ku
duhet të bëjmë vlerësim se si
duhet të ecim përpara", tha Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në paraqitjen e tij
para mediave ka thënë se nga takimet e fundit që ka pasur me zyrtarët e lartë amerikan, por edhe
ata të shteteve të BE-së, është
kërkuar nga ai që tarifa doganore
ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina të pezullohet.

Por, përkundër këtyre kërkesave,
Haradinaj vazhdon të mbaj qëndrimin se taksa nuk do të do hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Jehona
Lushaku-Sadriu, politologe dhe
njohëse e integrimeve evropiane,
thotë për Radion Evropa e Lirë se
duhet të behet një analizë dhe të
shihet se a është arritur rezultati i
taksës dhe cilat mund të jenë në të
ardhmen veprimet e reja.
"Në përgjithësi Kosova është
duke humbur sepse kjo është një
kërkesë shumë decidive e bashkësisë ndërkombëtare për ta pezulluar taksën. Mendoj se mungesa e
alternativave nga ana e Kosovës i
mbyll shumë shtigje sa u takon ra-

porteve
më
bashkësinë
ndërkombëtare edhe mendoj se
duhet të gjendet një zgjidhje
emergjente që kjo taksë të pezullohet për një kohë dhe të arrihet
një marrëveshje", tha Lushaku-Sadriu. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini i tha të martën Këshillit të
Sigurimit të OKB-së se “Kosova
duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës”.
Pasi të ndodhë kjo, Mogherini
përsëriti se do të thërrasë
menjëherë raundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrihet
marrëveshja ligjërisht obliguese
për normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet dy vendeve. Por, i
shpejt ka qenë edhe reagimi i
kryeministrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj, i cili ka kërkuar të
mërkurën nga Përfaqësuesja e
Lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini që të mos e ndërlidhë vazhdimin e dialogut me
taksën doganore që Qeveria e Kosovës ka vendosur ndaj mallrave
të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës.
Përmes një postimi në Twitter,
Haradinaj ka thënë se “dialogu ka
dalë nga binarët” para se të vendosej taksa doganore në nëntorin e
vitit të kaluar. “Dialogu kishte dalë
nga binarët shumë kohë para se
të vendosej taksa. Mungesa e transparencës, inkurajimi i propozimit
për shkëmbim territoresh dhe dështimi i zbatimit të marrëveshjeve
ekzistuese - këto janë arsyet. Dialogu mund dhe duhet të rikthehet
pa u ndërlidhur me tarifën”, ka
shkruar Haradinaj.

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

Taksa nuk i zbraz dyqanet nga produktet serbe
Ka produkte të Serbisë..., ato nuk janë zhdukur.
Është e pakuptueshme, pasi që ose në tregun e
Kosovës ka pasur mall të Serbisë, si rezerva për
një vit. Kjo është e çuditshme, këtu ka diçka të
dyshimtë, deri më tani është dashur të ketë
ndonjë mungesë
Po bëhen gati katër muaj që kur
Qeveria e Kosovës ka vendosur taksën doganore 100 për qind ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e
Hercegovina. Por, paradoks më vete
po konsiderohet fakti që në treg
nuk vërehet ndonjë mungesë e
produkteve të këtyre shteteve apo
ndonjë rritje e çmimit konform taksës së aplikuar. Disa qytetarë
pohojnë se që nga vendosja e taksës nuk janë furnizuar më me produkte nga Serbia, por shprehen të
habitur me faktin se si në vitrinat e
dyqaneve vazhdojnë të jenë të pranishme pothuajse të gjitha produktet e prodhuara në Serbi, të cilat në
treg kanë qenë edhe para vendimit
të Qeverisë së Kosovës.
Blerimi është kuzhinier me profesion. Ai thotë se në dyqane nuk ka
vërejtur mungesë të produkteve

nga Serbia apo edhe nga Bosnja.
“Ka produkte të Serbisë..., ato nuk
janë zhdukur. Është e pakuptueshme, pasi që ose në tregun e Kosovës
ka pasur mall të Serbisë, si rezerva
për një vit. Kjo është e çuditshme,
këtu ka diçka të dyshimtë, deri më
tani është dashur të ketë ndonjë
mungesë”, thotë Blerimi. Ndërkaq
një qytetare tjetër nga Prishtina,
Kimete Gashi, thotë se në disa dyqane të vogla ka mungesë të produkteve serbe, por, sipas saj, këto
produkte nuk mungojnë kur bëhet
fjalë për dyqanet e mëdha tregtare.
“Mendoj se ka mungesë të disa produkteve nga Serbia në markete të
vogla, por jo në markete të mëdha.
Megjithatë mendoj se këto prodhimet nga Serbia nuk po kërkohen
aq shumë si më parë”, thekson ajo.
Qeveria e Kosovës më 6 nëntor të

vitit të kaluar, fillimisht kishte vendosur taksën doganore 10 për qind
për produktet e importuara me
origjinë nga Serbia dhe Bosnje e
Hercegovina. Kjo taksë doganore
u ngrit në 100 për qind më 21 nëntor. Kurse më 28 dhjetor, Qeveria e
Kosovës mori vendim që të vendosë taksë doganore 100 për qind
edhe për produktet e importuara
nga brendet ndërkombëtare që
prodhohen në Serbi dhe Bosnjë e
Hercegovinë.
Që nga ajo periudhë, sipas të
dhënave të Doganave të Kosovës,
importet nga Serbia kanë rënë dukshëm. Ndërkaq prania e mallrave
në tregun e Kosovës, sipas ministrit

të Tregtisë dhe Industrisë, Endrit
Shala, është evidente për shkak se
qytetarët më nuk po i blejnë këto
produkte. Zyrtarë të Doganës së
Kosovës në një përgjigjeje për Radion Evropa e Lirë, kanë thënë se
që nga vendosja e masës mbrojtëse, Dogana ka alokuar resurset e
saj, në mënyrë që t’i përgjigjet
rritjes eventuale të kontrabandës.
Sidoqoftë, Adriatik Stavileci,
zëdhënës në Doganën e Kosovës,
thotë se shifrat flasin për nivel të
njëjtë të numrit të tentim-kontrabandës, por i vetmi dallim, sipas tij,
është që tani ka tentim të kontrabandës së mallrave ushqimore me
vlera minimale që më herët nuk ka

qenë tendencë. Javën e kaluar, Dogana e Kosovës megjithatë ka konfiskuar mallra të kontrabanduara
nga Serbia në vlerë prej 25 mijë
euro.
Ndryshe, gruri ka qenë ndër
produktet që është importuar në
sasi më të mëdha nga shteti i Serbisë. Ai më pas është përpunuar në
tregun e Kosovës. Aktualisht në
treg nuk ka mungesë të grurit dhe
produkteve të tij, por që, sipas shoqatës se mullisëve, rezervat janë
duke u harxhuar. Bashkim Zejnullahu, kryetar i Shoqatës se Mullisëve të Kosovës në një prononcim
për Radion Evropa e Lirë, thotë se
çmimi i produkteve të grurit nuk
është rritur në tregun e Kosovës,
kurse për sigurimin e grurit dhe
miellit nga shtetet e rajonit dhe të
Evropës është rritur dukshëm kostoja, çka vështirëson zhvillimin e
veprimtarisë.
Ai thotë se gruri i Serbisë përpunohet në Maqedoninë e Veriut dhe
në Kosovë hynë si produkt maqedonas. Ai thotë se vendosja e taksës
në aspektin politik mund të jetë e
arsyeshme, por në aspektin afarist,
nënvizon ai, kjo taksë ka krijuar
problem.
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Menduan se gjetën shpëtimin
në Zelandë, por gjetën vdekjen
Pas atentatit terrorist në
Zelandën e Re numri i viktimave
rritet në 50 vetë. Policia zbuloi
një viktimë tjetër në një nga
xhamitë e sulmuara. Numri i
viktimave pas sulmit terrorist
djathtist në Christchurch mund
të rritet edhe më tej, sipas
policisë zelandeze. Dy të lënduar
ndodhen ende në rrezik për
jetën
Daoud Nabi kërkoi azil në Zelandën e
re më shumë se 40 vjet më parë pasi ishte
larguar nga Afganistani së bashku me dy
djemtë e tij. Christchurch, vendi të cilin e
quante shtëpi që nga viti 1977, ofroi shpresë
dhe siguri për të dhe familjen e tij. Por, Nabi
të premten u vra nga një person i armatosur
që hyri në dy xhami duke lënë të vdekur 49
persona, një akt që tronditi botën, shkruan
CNN. Derisa autoritetet nuk kanë dhënë detaje apo informacione rreth viktimave,
vdekja e Daoud Nabit u konfirmua nga biri
i tij, Yama Nabi. Një numër i qytetarëve
pakistanezë gjithashtu ishin në xhamitë e
sulmuara. Duke folur për CNN në Abbottabad, Dr. Khurshid Alam ka thënë se vëllai i tij
Naeem Rashid, 50 vjeçar, dhe nipi Talha Rashid, 21, ishin në mesin e të vrarëve. Ai thotë
se këtë ia kanë konfirmuar kolegët e tij. “Ai
ishte në Zelandën e Re që shtatë vite dhe
jepte mësim në Universitet. Nipi im ishte
student”, shprehet Alami.
Kurse Khaled Mustafa, refugjat nga Siria, ishte vrarë të premten gjatë këtij sulmi,
ka thënë “Syrian Solidarity New Zealand”
në një postim në Facebook. Ai ishte në xha-

mi së bashku me dy djemtë e tij për ta falur
xhumanë kur sulmuesi hapi zjarr. “Khaled
Mustafa është një refugjat sirianë që kishte
ardhur me familjen e tij (gruan dhe tre fëmijët) në Zelandën e Re më 2018, për të cilën
menduan se ishte parajsë e sigurt”, thotë
‘Syrian Solidarity New Zealand’. Ky grup shton më tutje se dy djemtë e Khaledit i ishin
nënshtruar një operacioni gjashtë orësh në
spitalin e Christchurch të premten mbrëma,
derisa njëri djalë ende mungon.
Zëdhënësi i këtij grupi, Ali Akil, në një
prononcim për median zelandeze ‘Stuff’, ka
thënë se ka folur me gruan e Mustafasë, e

cila ishte e “shkatërruar dhe thellësisht e
tmerruar”. Akili shton se ajo nuk donte të
fliste për media gjatë kësaj kohe. Sulmi terrorist është masakra më e madhe që ka
ndodhur në historinë moderne të Zelandës
së Re. I dyshuari Brenton Harrison Tarrant të
premten la të vdekur 50 persona derisa mbi
40 të tjerë janë plagosur. Një listë e publikuar nga mediat tregon se njerëz nga 15
nacionalitete ishin në xhamitë gjatë kohës
sa kishte ndodhur sulmi të premten. Viktimat janë nga India, Siria, Britania e Madhe,
Arabia Saudite, Jordania, Egjipti, Turqia dhe
Pakistani.

Masakra që ndaloi jetën trevjeçarit
Është edhe një fëmijë trevjeçar,
Mucad Ibrahim, midis 49
viktimave të sulmeve në
xhami të Christchurch,
Zelanda e Re. I vogli,
viktima më e vogël e të
shtënave me armë zjarri,
vdiq në krahët e babait të tij,
i cili në vend arriti të
mbijetonte gjatë masakrës, duke

u shtirur si i vdekur. Së bashku
me ta në xhami Al Noor
iishte edhe vëllai më i
madh i Mucad, Abdi, i cili
gjithashtu mbijetoi.
Viktimat tjera janë nga
India, Siria, Britania e
Madhe, Arabia Saudite,
Jordania, Egjipti, Turqia dhe
Pakistani.

Rivalët e bandave
ngushëllojnë
njëri-tjetrin pas
sulmit terrorist
të Christchurch
Anëtarët e një prej bandave më
famëkeqe të Zelandës së Re janë kapur
duke ngushëlluar kundërshtarët e tyre
pas sulmit terrorist të Christchurch, ndërsa kryeministrja Jacinda Arden u takua
me familjet e viktimave. “Mongrel Mob”,
janë një bandë e organizuar në Zelandën e Re, e bazuar në të gjithë vendin.
Anëtarët e bandës ishin veshur me
xhaketa dhe bluza me logon e mongrelit. Ata shihen duke përshëndetur të tjerë
në Hagley College të shtunën pasdite.
Vajtuesit janë mbledhur në Zelandën e
Re për të nderuar viktimat, të cilët ishin
të pambrojtur, kur u qëlluan nga shtetasi australian Brenton Tarrant. Anëtarët e
bandës “Mongrel Mob” erdhën në Kolegjin Hagley, në Christchurch, ku Jacinda Arden mbërriti rreth aty orës 13:00,
për të përshëndetur qindra të mbijetuar,
anëtarë të familjes dhe vajtues. Zonja
Arden, mbante në kokë një shami të
zezë. Ajo u tha gazetarëve të shtunën
pasdite se autoritetet po përqendrohen
në kthimin e viktimave në familjet e tyre,
në mënyrë që ata të mund të mbajnë zi.
Kryeministrja foli me familjet në Hagley
Park, të cilët po përpiqeshin shumë për
të gjetur të afërmit e tyre të zhdukur.

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

Jelekët e verdhë
djegin Parisin
Parisi është kthyer sërish në një fushëbetejë përleshjesh për aktin e 18 të jelekëve të
verdhë që kishin paralajmëruar protestë masive me rastin e përmbylljes së një debati kombëtar të Presidentit Emanuel Makron. Mijëra protestues të ashtuquajtur tashmë “jelekverdhë”,
ku kanë dalë sërish në rrugët e Parisit për
fundjavën e 18-të të protestës, plaçkitën disa
dyqane në Champs-Elysees. Këto përfshijnë restorantin luksoz të famshëm të Fouquet, i
shkatërruar nga brenda. Policia franceze ka raportuar deri tani për 11 të plagosur dhe për 40
persona të arrestuar. “Udhëheqësit e “xhaketave të verdha” janë përgjigjur në thirrjen për
dhunë”, tha ministri i Brendshëm francez, Christophe Castaner. “Ata vendosën, si një kënge
mjellme, për të ardhur dhe për të sulmuar Parisin, por ne i përgjigjemi goditjes me goditje”,
tha ai. Protestuesit kanë djegur sërish kazanë
plehrash dhe objekte të ndryshme në qendër të
Parisit pranë Kullës Ejfel. Prej dy muajsh tashmë, ata kërkojnë largimin e presidentit Macron nga drejtimi i vendit.

Banda e lopëve vrau 17 persona,
fshati po shpopullohet nga frika
“Të paktën 17 persona, duke përfshirë
edhe pjesëtarët e milicisë civile, u vranë në
përleshjet me vjedhësit e kafshëve në Nigeri veriperëndimore”, tha policia të shtunën. Banditët e armatosur sulmuan fshatin Jan Ruwa në lagjen “Birnin Gwari”, të
shtetit Kaduna të martën dhe vodhën
bagëtitë, duke çuar në përleshje me një
forcë të milicisë. Zëdhënësi i policisë së shtetit Kaduna Yakubu Sabo, tha se banditët
morën shumë lopë, por vigjilentët i luftuan
ata që të përpiqeshin të rimerrnin tufën e
vjedhur. “Në proces, trupat e 15 vigjilentëve dhe dy të tjerë u gjetën të pajetë,” shtoi
ai në një deklaratë. Zona “Birnin Gwari”, e
shtetit Kaduna në vitet e fundit është bërë
famëkeqe për vjedhjen e kafshëve dhe
rrëmbimin për shpërblesë, duke detyruar
shumë njerëz vendas të ikin për sigurinë e
tyre. Bandat lëvizin me motoçikleta për të
kërkuar gjahun e tyre dhe shpesh kalojnë

në shtetin fqinj Zamfara. Lopët e rrëmbyera lëshohen shpesh brenda disa ditësh nëse
iu garantohet pagesa , por banorët thonë se
mund të vriten nëse nuk ka para dhe trupat
e tyre hidhen në shkurre. Sulmet ndaj komuniteteve bujqësore janë një nga çështjet
e sigurisë që përballet Presidenti Muham-

mad Buhari, i cili është kritikuar për dështimin në mbrojtjen e jetës dhe pronës. Amnesty International vitin e kaluar tha se komunitetet në Zamfara ishin “në mëshirë” të
banditëve të armatosur që kishin vrarë të
paktën 371 njerëz në gjashtë muajt e parë
të vitit 2018.
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Presidenti i
Azerbajxhanit fal qindra
të burgosur
Presidenti i Azerbajxhanit,
Ilham Aliyev ka falur më shumë
se 400 persona, përfshirë edhe
anëtarë të opozitës që konsideroheshin të burgosur politikë
nga organizatat ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut. Kjo falje
presidenciale, e cila është bërë
përmes një dekreti të nënshkruar nga Aliyev, përfshin edhe
ish-ministrin e Shëndetësisë, Ali
Insanov, gazetarin Fikret Faramazogli, politikanin opozitar
Alikram Khurshidov, nënkryetaren e partisë opozitare Fronti Popullor, Gozel Bayramli dhe Fuad
Gahramanli. Ish-ministri Isanvo, ishte zyrtar i lartë i partisë në
pushtet Partisë për Azerbajxhanin e ri dhe ishte parë si rival potencial i Aliyevit. Ai ishte arrestuar më 2005 nën dyshimin se
ka planifikuar një puç dhe është
dënuar me dy vjet burgim dhe
më pas është akuzuar edhe për
keqpërdorim parash dhe ryshfet. Sipas kësaj faljeje presidenciale, 399 persona do të lirohen
nga burg, 11 të tjerëve do t’u pezullohet dënimi dhe 12 personave të tjerë do t’u pezullohen
gjobat. Ndërkaq, 3 persona që
janë të dënuar me burgim të
përjashtëm, dënimi i tyre do t’u
reduktohet në 25 vjet burgim.
Sipas vendimit të Aliyevit
për falje, 14 shtetas të huaj do
të lirohen nga burg, përfshirë 3
gjeorgjianë, dy rusë, dy nigerianë, një shtetas i Uzbekistanit,
Iranit, Bjellorusisë, Turqisë, Kamerunit dhe Indisë.

Aneksimi i Krimesë në
16-18 Mars 2014 i siguroi
politikës ruse një
mbështetje rekord në
popullsi. Pesë vite më
vonë, kjo eufori ka
kaluar, tani
popullariteti i Putinit po
bie, shoqëria është në
dilemë
Kur ekspertët rusë flasin për
"bonusin" apo efektin e Krimesë e
bëjnë këtë tani në kohën e shkuar.
Vlerat e sondazheve të presidentit
Putin kanë arritur sërish atë nivel
që kishin para aneksimit të Krimesë. Ky aneksim, që në Kiev e quajnë
"pushtim", kurse në Moskë "ribashkim" në këtë fundjavë mbush 5
vjet. Para pesë vitesh burra të maskuar e të armatosur rëndë pa
asnjë simbol identifikues morën
pushtetin në Krime. Më 16 Mars
2014 qeveria ruse në një referendum antiligjor zhvilloi një referendum për ndarjen e Krimesë nga
Ukraina. Më 18 Mars 2014 kreu i
Kremlinit vulosi në mënyrë unilaterale "bashkimin" e Krimesë me Rusinë.
RUSËT TË ENTUZIAZMUAR
PËR ANEKSIMIN

Ky hap shkaktoi në Rusi një valë
të rrallë euforie. Preferenca për Putinin u rrit në më shumë se 80%,
më parë ai kapte në sondazhe vlera afër 60%. "Mund ta krahasoj
këtë me eufori të madhe", thotë
Nikolaj Petrov nga Shkolla e Lartë
Ruse për Ekonominë në Moskë. "Në
vitin 2014 njerëzit kishin ndjesinë
se gjithçka është e lejuar. Njerëzit
ishin të dehur nga rikthimi i
madhështisë së dikurshme. " Konstantin Gaase nga Qendra Carnegie
është i sigurtë që "efekti" Krime ish-

PESË VITE PAS ANEKSIMIT TË KRIMESË

Euforia është shuar

te unikal dhe i papërsëritshëm.
"Çdo përpjekje për ta përsëritur atë
do të dështonte". Ndërsa Aleksej
Titkov nga organizata joqeveritare Komiteti për Iniciativa të Shoqërisë Civile dallon dy grupe të rusëve
që e mbështetën Putinin atëherë
në aneksimin e Krimesë. Së bashku
ato përbëjnë dy të tretat e popullsisë ruse. "Njëra palë është ajo që
ndizet shpejt me temën e luftës
dhe ka qëndrime radikale, si
ndërhyrjen ushtarake apo prerjen e
çdo lloj lidhjeje me perëndimin".
Pala tjetër është më e kujdesshme
dhe pragmatike. Në këtë grup vërehen edhe ndryshimet më të
mëdha në vitet e fundit, sipas
Titkov.
Që "bonusi" i Krimesë nuk
shkon më, u bë e qartë në verën e
vitit të kaluar. Pas bërjes publike të
reformës në pensione, e rritjen e
moshës së pensionit, vlerat e popullaritetit të Putinit ranë ndjeshëm, tani ato kapin 64%. Por vetë-

dijesimi ka filluar, thonë ekspertët.
"Numri i njerëzve që besojnë, se
sanksionet vetëm dëmtojnë, filloi
të rritej që në vitin 2014". Kur autoritetet ruse, filluan të shkatërrojnë
në vitin 2015 produktet e huaja të
futura ilegalisht, kjo nuk u pëlqye
nga rusët. Ata vazhduan të mbështesin politikën e jashtme të Putinit, por ndjenë në jetët e tyre, se
gjendja po keqësohej.
KRIMEJA NUK ËSHTË MË TEMË

Etapa e re që ka filluar në shoqërinë ruse nuk ka ende ndonjë
përcaktim të plotë, por tipare të
qarta si zhgënjimi e rivlerësimi.
Kremlini nuk ka gjetur ndonjë gjë
tjetër që të zëvendësojë efektin e
Krimesë. Një mënyrë për të rritur
përkrahjen do të ishte lufta e
ashpër kundër korrupsionit, "një
skenar si në Kinë apo në Singapor",
thotë Aleksej Titkov. "Por pushtembajtësit aktualë nuk mund ta bëjnë
këtë për arsye të ndryshme ose ku-

fizohen në raste të caktuara e figura të padëmshme në shkallë vendi,
si guvernatorë apo kryetarë bashkie".
Së bashku me efektin Krime
edhe debati për shoqëror për
përkatësinë e gadishullit është
shuar. Megjithatë ai nuk ishte
asnjëherë një debat i gjerë. Shumica e rusëve e pranuan aneksimin si
diçka të përfunduar. "Madje edhe
opozita ka ndalur të flasë më për
të", thotë Konstantin Kaase nga
Qendra Carnegie. Një nga kritikët
më të njohur ishte edhe ish-zëvendëskryeministri rus, Boris Nemcov, që u vra në vitin 2015. Në një
kohë që çështja e përkatësisë së Krimesë është "një temë e dhimbshme dhe aktuale për sistemin e së
drejtës ndërkombëtare", sipas Gaase. Kjo hapësirë e tensionuar mund
të kthehet në një nga problemet
më të mëdha për shoqërinë dhe
shtetin rus në 10 apo 20 vitet e
ardhshme. (DW)

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

Protesta e biznesmenit që turpëroi Qeverinë
Kryebashkiaku hapi zyrtarisht “autostradën” e
biznesmenit Stefan Mandachit që ai kishte
ndërtuar në tokën e tij për vetëm 4500 euro.
Mandachi, i cili zotëron zinxhirin ushqimor të
shpejtë të Spartanit, tha se ishte lodhur nga të
gjitha premtimet që politikanët kanë bërë gjatë
30 viteve të fundit
Rumunët kanë kohë që
ankohen për infrastrukturën e rrugore, e cila është shumë e dobët.
Dhe sipas Forumit Ekonomik Botëror, Rumania ende ka infrastrukturën më të keqe të çdo shteti të
Bashkimit Europian, 12 vjet pas
hyrjes në bllok. Në një shkallë
vlerësimi nga një deri në shtatë, infrastruktura e saj arrin vetëm 2.96
pikë. Ndërkohë Franca qëndron në
5.96. Të shtunën, një biznesmen në
qytetin verilindor Suceavës organi-

zoi protestën e tij simbolike që synonte të turpëronte qeverinë qendrore në marrjen e masave për përmirësimin e infrastrukturës, duke
ndërtuar pak metra rrugë.
Kryebashkiaku hapi zyrtarisht
“autostradën” e biznesmenit Stefan Mandachit që ai kishte ndërtuar në tokën e tij për vetëm 4500
euro. Mandachi, i cili zotëron
zinxhirin ushqimor të shpejtë të
Spartanit, tha se ishte lodhur nga të
gjitha premtimet që politikanët

kanë bërë gjatë 30 viteve të fundit.
“Dua autostrada këtu në rajonin
tim, këtu, në Suceava, në qytetin
tim”, tha ai për Euronews. Në protestën e së premtes ai i kishte bërë
thirrje bizneseve të tjera lokale dhe
njerëzve të mbështesin fushatën e
tij “Rumania dëshiron autostradat!”. Kërkesa e tij u bë virale dhe
me dhjetëra mijëra rumunë iu bashkuan nismës. Neculai Miron,
kryebashkiaku i Bosancit, tha se

projektet lokale shpesh injorohen
nga qeveria. Një autostradë e re për
në Bukuresht do të nxisë shumë
zhvillimin ekonomik, tha ai për Euronews.
“Ne kemi kërkuar në mënyrë të
përsëritur për financimin e projekteve të infrastrukturës, por kemi
shumë pak, kështu që ne kemi dashur të menaxhojmë në nivel lokal.
Për infrastrukturën komunale kemi
marrë disa fonde evropiane për një

rrugë 5.2 km dhe për pjesën tjetër
të projekteve tona ne do të përdorim buxhetin vendor", tha ai. Rrjeti
i autostradës i Rumanisë është
vetëm 805 kilometra dhe ndërtimi
i rrugëve në vend po ecën me ritme
shumë të ngadalta.
Autoritetet kanë premtuar se
118 kilometra do të jenë gati deri
në fund të vitit 2019. Para protestës
qeveria tha se puna do të fillonte në
autostradën e parë autokratike të
Moldavisë dhe ministri i transportit vizitoi qytetin Bacau ku është
planifikuar të fillojë. Problemi nuk
është vetëm sasia e rrugëve në Rumani, por edhe cilësia e tyre. Sipas raporteve të Komisionit Evropian, Rumania kryeson listën e
viktimave rrugore në Bashkimin
Evropian. Vetëm në vitin 2017 më
shumë se 1.900 njerëz vdiqën në
rrugët e saj dhe shumë thonë se
gjendja e dobët e rrugëve është një
faktor kryesor.
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Përmbajtja ksenofobe PËRMES FAQEVE NË FACEBOOK
përqendrohet në
tema kundër
refugjatëve,
imigrimit,
myslimanëve dhe
kundër fesë islame.
Faqet po ashtu japin
lajme për politikanë
nga ata Laburistë, të
Gjelbrit dhe për disa
Liberalë të moderuar

Shqiptarët po manipulojnë
australianët kundër myslimanëve

Një rrjet i faqeve të njohura në
Facebook që kanë ndërtuar audiencë të gjerë për të ushqyer australianët e shqetësuar për çështje
të nxehta si islami, refugjatët e korrektësinë politike, është nën kontroll të mashtruesve nga Ballkani
që përfitojnë nga zemërimi që nxisin. Një hetim i “ABC News” ka identifikuar së paku katër faqe të famshme me karakteristika të ndara që
menaxhohen nga administratorë
me qendër në Kosovë dhe në shtetet fqinje si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Informatat për lokacionin janë bërë të zbulueshme
vetëm pak kohë më parë kur Facebooku ndryshoi politikat për ta sjellë Australinë në linjë me masat e
transparencës në reklamim të cilat
në SHBA kanë qenë të vendosura
që nga mesi i vitit 2018.
Të katër faqet përmbajnë llojllojshmëri të ‘memeve’ patriotike
dhe tronditëse dhe një potpuri lajmesh që për burim kanë një uebfaqe të vetme e specializuar për ripaketim të përmbajtjeve të
vjedhurave nga mediat e mëdha
dhe nga organizatat e pavarura të
lajmeve, përfshirë disa nga Australia. Përmbajtja ksenofobe përqendrohet në tema kundër refugjatëve, imigrimit, myslimanëve dhe
kundër fesë islame. Faqet po ashtu
japin lajme për politikanë nga ata
Laburistë, të Gjelbrit dhe për disa
Liberalë të moderuar. Faqet e Facebookut kanë një numër të përbashkët të fansave prej më shumë se
130.000, që janë ndërtuar për disa
vite me radhë. Faqja më e vjetër
dhe më e famshme, “Australians
against Sharia” (Australianët
kundër sheriatit), është hapur qershorin e vitit 2013.
Edhe përkundër përmbajtjes së
dyshimtë të këtyre faqeve, disa postime janë shpërndarë më shumë
se 20 mijë herë, që tregon se kauzat
e promovuara kanë rezonuar fuqishëm në mesin e australianëve të
pakënaqur. Për faqe të këtilla të popullarizuara, shpërndarja potenciale do të ishte së paku 10 herë më
e madhe sesa numri i personave që
e kanë pëlqyer atë, thotë Joe
Youngblood, konsulent i marketingut digjital me bazë në Dallas, Teksas. Tri faqet tjera quhen “Aussie infidels” (Australianët e pafe), “Stop
the Mosque in Melbourne” (Stop
ndërtimit të xhamisë në Melburn)
dhe “Stop all Mosque in Narre War-

ren” (Stop të gjitha xhamive në Narre Warren). Narre Warren është një
lagje në juglindje të Melburnit,
transmeton Koha.net. Një faqe në
Facebook është profil publik për
përdorim nga organizatat, bizneset, kauzat dhe të famshmit. Popullariteti matet përmes numërimit
të “fansave”, me numrin e personave që “pëlqejnë” një faqe.
Faqja “Australianët kundër sheriatit”, që ka mbi 67 mijë fansa, ka
shpërndarë edhe ‘meme’ që sulmojnë identitetet e Partisë Laburiste përfshirë Bill Shorten, Penny
Wong dhe Julia Gillard, atë të të
Gjelbërve Sarah Hanson-Young
dhe të Partisë Liberale Julie Bishop.
Senatori konservator i Maverick
Queensland, Fraser Anning, është i
vetmi politikan që ka pranuar përkrahje të vazhdueshme nga kjo faqe.
Nuk ka ndonjë shenjë se senatori
është në ndonjë mënyrë i lidhur me
faqen apo administratorët. Facebooku tash i ka hequr këto faqe,

duke pranuar se kanë shkelur politikat e tyre duke u përfshirë në “sjellje të koordinuar joautentike”.
“Kemi mbyllur këto faqe bazuar në
sjelljen e tyre, jo në bazë të përmbajtjes që kanë postuar”, ka thënë
Nathaniel Gleicher, shef i politikave të cyber-sigurisë në Facebook,
përmes një deklarate për “ABC
News”.
“Në këtë rast, personat prapa
këtij aktiviteti janë koordinuar me
njëri-tjetrin dhe kanë përdorur llogari false për të fshehur identitetet e tyre dhe kjo sjellje ka qenë
bazë e veprimit tonë”. Gleicher tha
se Facebooku vazhdimisht vëzhgon aktivitetet në platformën e saj
për shkelje potenciale të politikave
të saja dhe tashmë janë duke u zhvilluar disa hetime.
SI FUNKSIONON MASHTRIMI

Faqet në Facebook janë rrota e
rrjetit, dhe në qendër shtrihet një
ueb-faqe e lajmeve që jeton në ueb

adresën HealthyNewsFree.tech.
Ajo quhet edhe si “Worldwide”,
“Worldwide Press” dhe “Healthy Lifestyle”, transmeton Koha.net. Detajet e pronësisë së ueb-faqes janë
të fshehura për publikun. Por,
meqë postimet e ueb-faqes janë të
vetmet që promovohen nga faqet e
Facebookut na bën të mendojmë
se është një marrëdhënie intime
mes dy entiteteve. Po ashtu, disa
prej artikujve në ueb-faqe janë të
shkruara në gjuhën shqipe dhe
kanë të bëjnë me Kosovën, ku 90
për qind e popullatës është shqiptare.
Nëse e hapni një artikull nga
këto faqe përmes aplikacionit të Facebookut në telefon, ju hapet një
storie në një format të njohur si “Instant Articles”, apo IA. Versioni IA i
stories strehohet në serverët e Facebookut në vend të ueb-faqes së publikuesit, teorikisht lejon që storia
të hapet më shpejt. Por, ajo po ashtu i lejon Facebookut të zëvendë-

sojë çdo reklamë që paraqitet në
versionin e ueb-faqes dhe t’i fus
reklamat e veta përmes shërbimit
“Audience Network”. Për këtë, publikuesi merr një përqindje të të
hyrave. Për më tepër, të gjithë ata
artikuj në gjuhën angleze janë
vjedhur nga ueb-faqe tjera përfshirë ABC, “The Sydney Morning
Herald”, “Mail Online”, “The West
Australian”, “Reader's Digest” dhe
“The Daily Express”.
Publikuesit sikurse njerëzit prapa “HealthyNewsFree” duhet të
aplikojnë për të përdorur formatin
IA dhe t’i bashkohen shërbimit “Audience Network”. Publikuesi dhe
përmbajtja e tij duhet të aprovohen nga Facebooku, transmeton
Koha.net. Reklamat dhe përmbajtja e sponsorizuar nga organizata si “Krispy Kreme Australia”, “TAFE
NSW”, “Australian Reptile Park”, “Inglis”, “Foxtel”, “James Cook University”, “Australian Financial Review”
dhe “Japan National Tourism Organisation” shfaqen në versionet IA
të artikujve “HealthyNewsFree”.
“Reklamuesit ‘detyrohen’ të paguajnë për reklama për të cilat
kanë shumë pak kontroll se ku shfaqen”, thotë David Glance, hulumtues i lartë në shkollën e fizikës,
matematikës dhe kompjuterëve në
Universitetin e Australisë Perëndimore. “Por, përderisa Facebooku
mund t’i raportojë shikimet dhe
klikimet e rastësishme, ata ende do
të fitojnë para”.
“Australian Reptile Park” e hoqi
reklamën nga shpërndarja në “Instant Articles” pasi folën me “ABC
News”. “Ju lutemi të kuptoni se ‘Australian Reptile Park’ nuk kontrollon vendosjen e reklamave tona
përbrenda ‘Instant Articles’ në
platformën Facebook dhe shfaqja e
tyre në asnjë mënyrë nuk e bën të
vërtetë ndonjë artikull online”, ka
thënë zëdhënësi, transmeton
Koha.net. Një zëdhënës i “TAFE
NSW” tha se kanë “marrëdhënie të
fuqishme punuese me Facebookun” dhe takohen rregullisht
“për t’i optimizuar të dalat nga
marketingu” dhe “të menaxhojmë
ndonjë çështje potenciale teknike
që mund të shfaqet”.
“Kirspy Kreme” tha se do të “punojmë me përfaqësuesit tanë në
Facebook për të përcaktuar rrugën
tonë më të mirë përpara”. Youngblood ka pasur përvojë nga dora e
parë me mashtrues nga Kosova që
i drejtojnë këto lloj faqesh në Facebook. Më 2017, ai kishte provuar të
blinte brend-emrin “Texas Life”, që
po përdorej nga një faqe në Facebook e operuar nga dy burra nga
Prishtina. Sikurse shembulli australian, faqja për kinse Teksasin
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Terrori që u frymëzua
nga luftërat në
ish-Jugosllavi
në Facebook përmbante meme të
vjedhura dhe artikuj të përpunuar
për të përforcuar urrejtjen dhe për të
nxitur ndasi sociale.
Ai ishte mashtruar për 550 dollarë amerikanë, por jo para se burrat
me të cilët po merrej t’i tregonin atij
se si funksionon operacioni i tyre
dhe si përfitojnë shuma të majme
parash nga projekti i tyre. Dhe ai ishte tmerruar se si Facebooku nuk kishte ndërmarrë asgjë për të mbyllur
këtë lloj aktiviteti. “Kjo është 100 për
qind për fajin e Facebookut. Ka
zgjidhje, por ata thjesht i injorojnë
ato. Thjesht, s’u intereson”, transmeton Koha.net.
MODELI I VELESIT

Faqet e Kosovës shfrytëzojnë një
model biznesi sikurse ai i zbuluar
më 2016 kur qyteti i Velesit në Maqedoni u identifikua si epiqendra e
“fabrikës së lajmeve të rreme” që kishte për cak amerikanët e radikalizuar gjatë fushatës politike të Donald Trumpit. Velesi ishte shtëpia e
një industrie të botuesve, shumë
prej të cilëve adoleshentë, që fabrikonin lajme pro-Trumpit gjatë fushatës së tij presidenciale dhe përdornin postime ‘clickbait’ në
Facebook për t’i shtyrë lexuesit të
klikojnë ueb-faqet e tyre me reklama.
Shumë prej tyre pretendojnë të
kenë fituar me mijëra dollarë në
muaj duke prodhuar lajme të rreme, një ushtrim që disa thonë se ka
ndihmuar Trumpin drejt Shtëpisë
së Bardhë. Rrjeti i zbuluar nga “ABC
News” është i një shkalle të vogël në
krahasim me atë të vitit 2016, dhe në
vend se të krijojnë lajme të rreme,
faqet në fjalë në Facebook thjeshtë
shfrytëzojnë përmbajtjen e vjedhur.
Megjithatë, edhe përkundër tentimeve të Facebookut që të mbyll atë
që e quan “sjellje joautentike”, ka
ende të tillë që gjejnë mënyra për të
përfituar nga manipulimi i ndjesisë
publike.
Sarah Thompson është një artiste dhe kalëruese nga shteti Indiana
e cila kishte zbuluar edhe një mashtrim maqedonas në Facebook më
2016 dhe që nga ajo kohë po e heton
atë vrimë lepuri. Ajo sheh vazhdimisht e më shumë aktivitet që vjen
nga Ballkani dhe nga vende si India
e Pakistani. “Shoh sjellje jo-autentike kudo që shikoj tani”, thotë ajo e
dëshpëruar. “Jemi në telash shumë
të madh. Ndjej sikur kemi të bëjmë
me një emergjencë kombëtare”.

Dhe, përderisa Facebooku ka konflikt interesi ndaj interesave të saja
komerciale, ajo nuk sheh ndonjë
mënyrë se si kompania mund të luaj
rol të efektshëm si rregullator. “Nuk
kam shpresa të mëdha se do të luftohen djemtë e këtij”, tha ajo. Zonja
Thompson tani drejton një uebfaqe dhe një faqe në Facebook të
quajtur “Exploiting the Niche”, që ka
për synim ekspozimin e mashtruesve, zbulimin e rrenave dhe edukimin e njerëzve për atë se si luhet me
sistemin, transmeton Koha.net.
PASTRIMI I PLATFORMËS
Vitin e kaluar, ABC-ja zbuloi një
mashtrim tjetër që përfshinte Facebookun dhe “Instant Articles” dhe
shfrytëzimin e përmbajtjes nxitëse.
Reklama nga kompani si BMW,
Woolworths, STA Travel dhe Visit
Victoria po shfaqeshin nëpër artikuj,
disa prej të cilëve kishin përmbajtje
me tematikë ekstreme.
Facebooku, i cili viteve të fundit
është përballur me shumë ankesa
për privatësinë, për mbikëqyrje të
dobët dhe për mos-besim, përjashtoi publikuesit nga shërbimi i “Instant Articles”. Një vit më parë, “Media Matters for America”, një grup
jo-fitimprurës në SHBA që monitoron keqinformimin konservativ,
zbuloi një rrjet të ngjashëm që po
operonte nga Kosova që po postonte lajme të rreme ndaj një audience
të gjerë amerikane.
Njerëzit prapa këtij rrjeti u zbuluan se gjendeshin në qytetin e Podujevës, dy orë e gjysmë larg Velesit.
Dhe vetëm javën e kaluar, Facebooku njoftoi se ka mbyllur 168 llogari dhe profile në Facebook dhe Instagram të ndërlidhura me dy rrjete
të ndara të menaxhuara nga njerëz
nga Britania, Pakistani dhe Rumania, transmeton Koha.net. Rrjetet,
që shfrytëzonin disa prej teknikave
të njëjta që po përdoren nga faqet
australiane, u akuzuan për nxitje të
urrejtjes dhe ndarje politike në Britani dhe Rumani.
Por, bastisje si kjo janë të rralla.
Kritikët si Dr Galnce nga Universiteti i Australisë Perëndimore, thonë
se Facebooku po prek vetëm sipërfaqen. “Shumë nga ajo çka po bën Facebooku në hapësirën e pastrimit të
platformës është vërtet sipërfaqësore dhe kanë për qëllim të bëjnë sa
më pak që është e mundur për t’i parandaluar rregullatorët të ndërmarrin hapat e radhës për këputjen e
krahëve”, ka thënë ai.

Kënga, që në fillim është quajtur “Karaxhiq, udhëheq serbët e tu”, i
referohet liderit të serbëve të Bosnjës, Radovan Karaxhiq, i ashtuquajtur
edhe si Kasap i Ballkanit, që është dënuar nga Tribunali Ndërkombëtar
më 2016, për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. “Ujqërit
po vijnë, kujdes ustashë dhe turq”, thuhet në një pjesë të tekstit
Një video 17-minutëshe, e një prej sulmeve që
kanë ndodhur më 15 mars në Kristçërç të Zelandës
së Re, nis me një skenë ku një burrë e identifikon veten si Brenton Tarrant, teksa niset drejt xhamisë, Al
Noor, vend në të cilin janë vrarë 49 persona. Në
prapavijë, dëgjohet një këngë nacionaliste serbe
dhe një zë robotik që drejton Tarrant në rrugën
për ku është nisur.
Kënga është thënë të jetë krijuar më 1995, gjatë
luftërave që kanë rezultuar me shpërbërje të Jugosllavisë në vitet 1990, dhe me vdekjen e rreth
130.000 personave. Kënga, që në fillim është quajtur “Karaxhiq, udhëheq serbët e tu”, i referohet liderit të serbëve të Bosnjës, Radovan Karaxhiq, i ashtuquajtur edhe si Kasap i Ballkanit, që është dënuar
nga Tribunali Ndërkombëtar më 2016, për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. “Ujqërit po vijnë, kujdes ustashë dhe turq”, thuhet në
një pjesë të tekstit, e cila u referohet luftëtarëve
nacionalistë kroatë dhe myslimanëve boshnjakë.
“Karaxhiq, udhëheq serbët e tu. Udhëheq
serbët e tu. Të gjithë duhet të shohin se ne nuk i
frikësohemi askujt”. “Në mbrojtje të popullit serb,
duke luftuar për lirinë tonë të dashur, lirinë tonë të
dashur”, vazhdon teksti i këngës. Videoja e kësaj
kënge, që duket se është incizuar më 1995, mirëpo
është publikuar për herë të parë në internet më
2006, është bërë tejet e famshme në mesin e nacionalistëve të bardhë radikalë. Në disa pamje, shihen
tre burra me uniforma të paramilitarëve etnikë
serbë, duke kënduar këtë këngë. Pamja e hekurt e
pjesëtarit, Novislav Gjajiq, është bërë tejet e famshme në mesin e nacionalistëve, me mbishkrimin,
“Një fytyrë e tillë ushtari”.
Gjajiq ishte akuzuar në Gjermani për pjesëmarrje në gjenocid më 1997. Ai ishte liruar më pas
nga akuzat për gjenocid, mirëpo është dënuar për
bashkëpunim në 14 vrasje dhe është dënuar me
pesë vjet burgim. Pas lirimit, ai është dëbuar në
një shtet të tretë. Teksti i këngës është rishkruar disa
herë, në shumë gjuhë, mirëpo gjithmonë duke
qenë prezente pjesë militante anti-myslimane. Kjo
këngë titullohet Serbia e Fuqishme apo me tituj
tjerë anti-myslimanë, që kanë nisur të përdoren
fillimisht në Serbi dhe më pas janë përdorur edhe
nga supremacistët e bardhë në Evropë dhe gjithë

botën. Autoritetet e Zelandës së Re e kanë identifikuar sulmuesin, që tani është në mbajtje si një 28
vjeçar australian. Mirëpo raportimet kanë konfirmuar se i dyshuari, që është akuzuar për vrasje, e ka
përshkruar veten si “ento-nacionalist” me emrin,
Brenton Tarrant, i cili gjatë sulmit ka publikuar video direkte në rrjete sociale. Pak para sulmit, në të
cilin kanë vdekur 49 persona, Tarrant ka publikuar
një manifest 74 faqesh, në të cilin ai përmend se ka
punuar në këtë dokument për një periudhë.
Në disa pamje direkte të videos që ka qarkulluar në kohë reale, në armët e sulmuesit janë parë
emra të serbëve si Millosh Obiliqi dhe Car Llazari,
që së bashku kanë luftuar kundër otomanëve në
Betejën e Kosovës më 1389. Përveç këtyre dy emrave shihen edhe shumë emra të luftëtarëve të asaj
kohe që kanë luftuar kundër turqve. Në këtë dokument, Tarrant mohon se është anëtar i ndonjë organizate, mirëpo pranon se “ai është frymëzuar”
nga terroristi norvegjez i së djathtës ekstreme, Anders Breivik, që ka vrarë 77 persona në një sulm
me bombë dhe armë zjarri në Oslo më 2011. Bazuar
në gazetën The Economist, Kosova përmendet në
dokumentet e Breivikut 143 herë, Serbia, 341 herë,
Bosnja 343 herë dhe Shqipëria 208 herë. Breivik ka
shkruar se bombardimet e NATO-s në Serbi gjatë
luftës në Kosovë më 1999, kanë qenë motivim i
madh për sulmin e tij, duke thënë se ka qenë “plotësisht e papranueshme” që Qeveria e Shteteve të
Bashkuara dhe udhëheqësitë evropiane “kanë
bombarduar vëllezërit tanë serbë”.
Në manifestin e Tarrant, përmendet se Shtetet
e Bashkuara duhet të dobësohen për të parandaluar një tjetër situatë sikurse ajo kur “forcat e SHBAsë dhe NATO-s kanë luftuar bashkë me myslimanët
kundër të krishterëve evropianë, ndonëse këta të
fundit kanë bërë përpjekje të largojnë pushtuesit
islamikë nga Evropa”.
Tarrant, që përshkruan veten në këtë manifest
si “burrë të thjeshtë, të bardhë dhe 28 vjeçar”, me
shtetësi australiane, e ka karakterizuar sulmin me
elemente “anti-migrante, dhe kundër zëvendësimit të elementeve kulturore apo etnike”. E përditshmja, The New Zealand Herald e ka përshkruar
sulmin në xhami si vrasjen më masive në këtë shtet nga viti 1943.
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A janë gjithmonë
çarçafët të pastër?
Ja cilat janë sekretet
që hotelet nuk duan
që ju t’i dini

Cili është objekti më i pistë në
një dhomë hoteli, ai që do të ishte
më mirë të mos e preknit me dorë?
A janë vërtet të gjitha dhomat e
ezauruara? Çfarë ndodh me takëmet? Nëse e rezervoni me zbritje
të mëdha, a do të keni dhomën e
premtuar? Ja disa prapaskena (kurioze, por edhe shqetësuese) të
zbuluara nga stafi, të cilët tregojnë
se çfarë ndodh realisht në industrinë hoteliere. Për punë ose për
pushime: kur hyjmë, hoteli bëhet
shtëpia jonë e dytë për disa ditë,
korniza e udhëtimeve tona. Këtu
ne relaksohemi, na shërbejnë dhe
na respektojmë. Këtu gjithmonë
pritemi mirë nga stafi: rehati, mirësjellje, shtretër të rehatshëm,
çarçafë aromatikë dhe peshqirë të
sapondryshuar. Megjithatë, jo
gjithmonë është kështu. Të bukur
dhe të ndritur në sipërfaqe, hotelet
më poshtë fshehin disa sekrete që,
ndoshta, nuk do të donit t’i dinit.
Portali ‘Love Exploring’ ka
shikuar prapaskenat e industrisë
së hotelit dhe ka zbuluar një sfond
të çuditshëm dhe pothuajse të paimagjinueshëm, të pranuar rrallë
nga anëtarët e njëjtë të stafit. Edhe
pse, për fat të mirë për ne, ka raste
të ndryshme. Dhe në shumicën e
këtyre, hotelet garantojnë pastërtinë dhe profesionalizmin.
1. A është dhoma e gatshme
apo jo? Ndonjëherë, kur prisni që
dhoma juaj të jetë gati, është gati
prej kohësh. Shkaku? “Vendet e
brendshme”, ndërmjet stafit të
zyrës së përparme dhe stafit të pastrimit.
2. Besojeni ose jo, pajisja më e
ndyrë në dhomën e hotelit është
telekomanda. Thjesht sepse ajo
mbahet nga të gjithë, dhe pastaj
nuk pastrohet nga askush. Një
kërkim i programit “Today” në televizionin amerikan zbuloi se gjëja
më e pistë në dhomat e hoteleve
më të mëdha në Amerikë është
pikërisht telekomanda, e ndjekur
nga telefoni: aty mund të mblidhen
baktere aq sa në tualet.
3. Banjoja juaj? Nuk e përdorni
vetëm ju. Një kamariere hoteli ka
rrëfyer në një intervistë me Trivago
se stafi i pastrimit herë pas here
përdor tualetet e mysafirëve.
4. Mos mendoni se keni siguri
maksimale në dhoma: stafi i hotelit mund ta hapë atë në çdo kohë,
edhe pa kombinim. Është më e sigurt të ruani gjërat e vlefshme në
një valixhe të mbyllur në një dollap
ose nën shtrat.
5. Ndërmjet qëndrimit të një
mysafiri dhe të një tjetri, çarçafët
dhe batanijet nuk janë larë gjithmonë. Edhe hotelet më luksoze
nuk e bëjnë gjithmonë këtë. Sidomos në rastin e batanijeve. Në mo-

Sekretet e hoteleve që
(ndoshta) më mirë mos i zbuloni!

mentin e check-in, kërkoni shprehimisht që ato të ndryshohen. Një
pastrues (i cili dëshironte të mbetet
anonim) pranoi se batanijet lahen
vetëm një herë në vit në hotelin ku
ata punonin.
6. Përparimi i insekteve: një studim i vitit 2015 zbuloi se numri i
“bed bugs”, që është kafsha që
qarkullon në valixhet e turistëve
dhe, rrjedhimisht, në mes të
çarçafëve të hoteleve, është shumë
më e lartë se 15 vjet më parë.
7. Të gjithë të ezauruar? Në fakt,
jo. Shumë hotele gënjejnë për dhomat në dispozicion. Arsyeja: sigurohen që gjithmonë të kenë dhoma
të gatshme për emergjenca ose për
vizitorë të rëndësishëm në minutën
e fundit.
8. Qëndro larg nga çajniku: Një
artikull i anglezes ‘Express’ thotë se
mysafirët e hotelit përdorin çajnikët në dhomën e tyre për të larë
të brendshmet e tyre të ndotura.
9. Një hotel me pesë yje nuk
është gjithmonë sinonim i pastërtisë: një studim i Travelmath ka
zbuluar jo vetëm se një dhomë hoteli është më e pistë se një shtëpi,

një shkollë apo edhe një aeroplan,
por shpesh hotelet me 3 yje janë
shumë më të pastër se ato me 4 ose
5 yje.
10. Gotat në tavolinë nuk janë
shumë të pastra: një hetim i ‘Fox
News’ ka zbuluar se gotat në dhomat e hotelit pastrohen dhe të dezinfektohen me kimikate potencialisht të pasigurta. Një hetim nga
‘ABC News’ ka zbuluar ndërkohë se
gotat janë kaq të ndyra saqë paraqesin një rrezik real për shëndetin.
11. Roja nuk është plotësisht i
drejtë: në qoftë se ju jeni në një qytet që nuk e njihni dhe pyesni rojën

për këshilla mbi të ngrënët, çfarë
të shohësh, çfarë të përdorësh apo
jo? Epo, ndoshta nuk duhet. Rekomandimet e rojeve shpesh nuk
janë plotësisht të paanshme. Një
artikull i New York Times sugjeron
që, në këmbim të rekomandimeve
(taksi, restorante, dyqane), roja
zakonisht merr një komision. Pra,
nëse shkoni në një nga këto vende,
ju e dini se është gjithashtu në interes të hotelit.
12. Pastruesit nganjëherë flenë
në shtretërit tuaj: një kameriere në
një hotel me 5 yje në Florida ka
rrëfyer për portalin ‘Trivago’ se pa-

struesit ndonjëherë bëjnë një sy
gjumë në shtretërit e hotelit, nëse
ato janë “shumë të lodhur dhe kanë
pak kohë të lirë”.
13. Shërbimi në dhomë për kamarierët: një punonjës rrëfeu se
shumë kolegë hanë në pjata para
se t’i çojnë te mysafirët në dhomë.
14. Nëse prenotoni në një portal
që ofron ulje dhe promovime, ju
ndoshta do të keni dhomën më të
keqe: Kjo është për shkak se shumë
hotele kanë tendencë që të rezervojnë dhomat e tyre më të mira për
të ftuarit më besnikë dhe klientët
më të pasur, tha shkrimtari Jakob
Tomsky.
15. Nëse ju harroni diçka në
dhomë, e vështirë t’ju thirrin: “Ne
kurrë nuk kemi thirrur një mysafir
që mund të ketë harruar ndonjë
objekt në dhomë”, zbuloi një punonjës hoteli. Në shumë raste, për
fat të keq, këto gjëra (edhe me
vlerë) “përfundojnë në xhepat e
stafit”.
16. Çfarë mund të “vidhet” nga
dhoma? Është e ashtuquajtura
“kleptomania hoteliere” dhe madje
edhe më të papriturat mund të
preken. Hotelet shohin qindra peshqirë të zhduken nga dhomat e
tyre çdo vit, por edhe perde, llambat, enët, takëme dhe korniza, piktura, vepra arti, libra. Çfarë lejohet
të merrni me vete pas qëndrimit
tuaj? Të gjitha tualetet (krem,
shampo, manikyr, krehrat, furçat e
dhëmbëve, sapunët) që nuk mund
të ripërdoren.
17. Ushqimi vegan nganjëherë
nuk është i tillë: sipas një përdoruesi të Quorës, “ushqimi vegjetarian nuk është me të vërtetë vegjetarian. Salcat janë përgatitur duke
përdorur supë me pulë apo viç, të
njëjtët përbërës përdoren për të
përgatitur gjithçka dhe ne nuk e
dimë vërtet nëse një copë mish i
grirë ka përfunduar në pjatën tonë”.
18. Ata e dinë atë (nëse ju mashtroni): përdoruesi Stacy McClouse u
përgjigj një pyetje specifike në
lidhje me Quora, duke thënë: “Po,
ne mirëpresim zotërinj dhe zonja
që kanë histori.
Po, ne e dimë se kush jeni. Jo,
nuk na intereson shumë! Ne nuk
jemi këtu për të gjykuar. Nga momenti që keni paguar dhe nuk
krijoni dëme serioze në dhomë, ajo
që bëni ju nuk është me interes për
ne”.
19. Alkooli nuk është gjithmonë
alkool: “Kur një mysafir tashmë
është i dehur ne i shërbejmë atij uiskin ose verë të holluar”.
20. Nëse dhoma juaj është një
katastrofë, pastruesi do të fitojë më
pak: do të ketë më pak kohë për të
rregulluar dhomat e tjera dhe prandaj do të marrë më pak para.

MOZAIK
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21. mars - 20. prill

në këtë datë

DASHI

Do i shtoni dozat e fantazisë sot ju te dashuruarit dhe
marrëdhënia me partnerin do jete me flakëruese. Kënaqësitë do
jene si kurrë ndonjëherë me pare. Beqaret do flirtojnë gjithë kohës
me disa persona, por nuk arrijnë atë qe mendojnë. Financat do mbeten gjithë kohës te mira. Përfitoni nga kjo gjë për te bere investime
ose për te shlyer borxhet e vjetra.

DEMI

21. prill - 21. maj

Sot do bëni mire ta trajtoni partnerin tuaj me sa me shume përkujdes ju te dashuruarit. Po nuk patet probleme as sot qe ai
do jete me nerva, keni për te pasur dite te mrekullueshme me vone.
Beqaret do jene te ngarkuar me pune dhe nuk do e kenë aspak
mendjen tek dashuria. Beqaret do bëjnë gabim te madh nëse
afrohen me persona qe sapo janë divorcuar.

BINJAKET

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite me te bukur
sot. Pranë partnerit do përjetojnë mjaft emocione dhe do i zgjidhin
edhe disa probleme te vogla qe kane pasur. Beqaret do kërkojnë gjera te pamundura dhe kjo gjë do beje qe te mbeten serish te vetmuar.
E mira është te rikthehen sa me pare me këmbë ne toke. Ne planin
financiar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri.

23. gusht - 23. shtator

Ju qe jeni ne një lidhje nuk duhet kurrsesi te flirtoni me
persona te tjerë sot, pasi keni për te pasur probleme serioze me partnerin. Beqaret nuk duhet te presin asnjë mrekulli. Takimet nuk do
mungojnë, por ende nuk do ju rrahe zemra fort për dike. Me financat nuk duhet te gaboni sepse pasojat kane për te qene shume te renda. Tregohuni sa me te matur qe te mundeni.

PESHORJA

24. shtator - 23. tetor

Ne vende qe t'i hidhni sytë diku tjetër dhe ta kërkoni eksperienca te reja, flini me partnerin dhe bëni ndonjë çmenduri te
vogël se bashku. Emocionet kane për te qene akoma me te mëdha.
Beqaret nuk do kenë aspak dëshirë te njohin persona te rinj dhe
mund te humbasin kështu mundësitë e jetës. Ne planin financiar
do ju duhet maturi dhe sa me shume maturi.

AKREPI

SHIGJETARI

18 mars 1981
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22. dhjetor - 20. janar

6

20. shkurt - 20. mars

Asnjë planet nuk do ndikoje fort tek jeta juaj ne çift gjate kësaj dite kështu qe çdo gjë do varet prej mënyrës sesi do silleni. Beqaret do fillojnë me ne fund një histori dashurie si e kishin
ëndërruar gjithmonë. Jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Për financat do përkujdeseni me tepër se kurdoherë tjetër dhe do arrini
me ne fund ta përmirësoni gjendjen.
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21. janar - 19. shkurt

Rutina do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj
ne çift. Nuk do ndiheni aspak mire dhe do kërkoni diku tjetër për
emocione me te forta. Ka rrezik qe jeta juaj ne çift te jete e turbullt. Beqaret do kenë shume interes për një person dhe mund te
bëjnë edhe sakrifica për ta pasur atë sa me shpejt ne krah. Ne planin financiar do jeni me fat dhe gjendja do përmirësohet tej mase.

PESHQIT

KOHA
K
OHA

KARAFILL SHENA
----------------------------MA
ATRERIAL
T
MATRERIAL
PËR RROBA
(SH. PPASHQ.)
AASHQ.)

23. nëntor - 21. dhjetor

Ka rrezik te fryje një stuhi e madhe sot ne jetën tuaj ne çift.
Do keni debate shume te forta dhe do jeni me fat nëse nuk ndaheni. As për beqaret nuk është dita e favorshme. Ata duhet ende te presin për te gjetur personin me te përshtatshëm. Buxhetin duhet ta
mbani nen kontroll edhe pak kohe ne mënyrë qe gjendja te përmirësohet aq sa për te kryer disa investime te mëdha.

UJORI

GRUPI I
KËNGËT
KËNGËTARIT
TARIT
A
FOTO
NË FOT
O
(THE BLODY
ALBOZ)

VANGJEL
A
VANGJEL
TOÇE
TOÇE

Do jeni tej mase te ndjeshëm sot ju te dashuruarit dhe
mund te lëndoheni edhe nga ndonjë shaka qe mund te beje partneri. Beqaret do mbështeten nga Venusi dhe do arrijnë ta bëjnë
për vete cilindo person qe do pëlqejnë. Te gjithë do mahniten
pas tyre. Ne planin financiar do arrini t'i zgjidhni problemet qe ju
kishin dale dhe do ndiheni me te qete për te shpenzuar.

BRICJAPI

EMRI DHE MBIEMRI
I REPISTIT
NË FOTO
FOTO

24. tetor - 22. nëntor

Pasioni do ndizet edhe me shume gjate gjithë kësaj dite.
Do ndiheni si neper ëndrra me atë qe keni ne krah dhe nuk do keni
për çfarë te ankoheni. Beqaret do ndihen mjaft mire pranë disa
personave qe do takojnë dhe do preferojnë te vazhdojnë njohjen me
ta. Financat nuk do jene te këqija. Vazhdoni te tregoheni sa me te
kujdesshëm dhe shume shpejt gjendja do ketë edhe përmirësime.
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22. qershor - 22. korrik

23. korrik - 22. gusht
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22. maj - 21. qershor

Sot do keni te njëjtat ide dhe mendime me partnerin
tuaj. Do bashkëpunoni, do dashuroheni dhe do kaloni momente
fantastike se bashku. Beqaret do kenë gjithashtu një dite si neper
ëndrra. Jeta e tyre do marre kthesën e shume dëshiruar. Urani
dhe Neptuni do ndikojnë njëkohësisht tek financat dhe do ju
bëjnë te ruani ekuilibrin ne çdo moment.

R

QË VUAN
N A MANIA
NGA
----------------------------------------------------------NJËËSI METRIKE
NJËSI
NË
N MUZIKË

SKUADËR
----------------------------SIMBOL
I SAKRIFICËS
DHE I FLIJIMIT

Venusi do krijoje një atmosfere te qete sot për juve qe jeni
ne një lidhje. Do ndiheni mire gjate gjithë kohës dhe nuk do kërkoni me këmbëngulje emocione te forta. Beqaret do kenë një dite interesante dhe te mbushur me takime te mrekullueshme. Buxheti do
jete shume here me i mire se disa dite me pare dhe mund te kryeni edhe ndonjë investim me te madh.

GAFORRJA

SHIH
FOTON
FOTON
----------------------------MBRET THRAKAS
(EDONËT)
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Nju Jorku i miliarderëve

Një pasagjere është ndaluar të fluturojë në avionin Thomas Cook për
shkak të veshjes. Asaj i kërkuan që të
mbulohej në mënyrë që të lejohej të
hypte në avion. Emily O'Connor tregoi
se ekuipazhi i tha që veshja e saj ishte
e papërshtatshme dhe i kërkuan të vishte një xhaketë. Thomas Cook kërkoi
falje duke shtuar se mund ta kishin
menaxhuar më mirë situatën. 21vjeçarja nga Birmingham shtoi se stafi nuk reagoi kur një pasagjer iu drejtua
duke i thënë 'mbylle gojën grua patetike'. Ajo kaloi pa problem sigurinë,
kontrollin e pasaportave por hasi problemin brenda në aeroplan ku iu
kërkua të zbriste ose të vishte një
xhaketë.

469.7 miliardë dollarësh. Hong Kong
është i dyti qytet që ka më shumë miliarderë në botë, 29 prej tyre. Më i pasuri i
Hong Kongut është Li Ka-shing, ndër investitorët më të mëdhenj në botë në fushën
e transporteve, por edhe në sistemin shëndetësor. Miliarderët e Hong Kong-ut kanë
një pasuri të përbashkët prej mbi 355 miliardë dollarësh. Ndër qytetet me numrin më të lartë të miliarderëve janë edhe
Moska, Pekini, Londra, Shangai, San Francisko, Shenzheni, Seuli e Bombei. Në këto
qytete jeton 1/4 e miliarderëve globit.

Aeroplani detyrohet të kthehet pasi
një nënë harroi fëmijën në terminal
Një aeroplan është obliguar të
kthehej në aeroport pasi një nënë e harroi fëmijën e saj në terminal. Fluturimi
ishte nga Jeddah, Arabia Saudite për në
Kuala Lumpur, Malajzi. Por, nëna thuhet
se kërkoi që të bashkohej me fëmijën e
saj të cilin e harroi në terminalin e Arabisë Saudite. Thuhet se piloti kërkoi nga
kontrollorët e trafikut ajror leje për t’u

kthyer në aeroport. Në një video që është
publikuar, piloti dëgjohet duke thënë:
“Zoti qoftë me ne. A mund të kthehemi
apo çfarë?”. “Një pasagjere la fëmijën e
saj në terminal dhe refuzon të vazhdojë
fluturimin”. Dhe operatori thotë: “Mirë,
kthehu të porta. Kjo është një ngjarje e re
për ne”. Nuk dihen ende rrethanat se si
nëna e la fëmijën në terminal.

BARSOLETA

Ia ndalojnë
hipjen në
aeroplan për
shkak të veshjes

Nju Jorku është qyteti i miliarderëve.
Kurorën për këtë ia ka dhënë revista prestigjioze Forbes, e cila e rendit në krye të listës së 10 qyteteve ku jetojnë më shumë
miliarderë. Në një prej qyteteve më të populluara të botës jetojnë 40 nga 2 mijë
njerëzit më të pasur të globit, të renditur
në listën e kësaj reviste për vitin 2019.
Kryemiliarderi i Nju Jorkut është manjati
i mediave, Michael Bloomberg, ish-kryebashkiaku i qytetit me një pasuri prej
rreth 55 miliardë dollarësh. Në total, miliarderët e Nju Jorkut kanë një pasuri prej

A E DINI SE...

Kjo është 15-vjeçarja ukrainase Olena
Korzenyuk. Ajo është 1.65 metra e gjatë,
por flokët e saj të verdhë janë shumë më
të gjatë se ajo, 2.35 metra, duke shënuar
një rekord që u regjistrua në Librin Guinness të Rekordeve. Stilistja e saj thotë se
është diçka shumë e rrallë që flokët e
verdhë të jenë kaq të gjatë dhe njëkohësisht të shëndetshëm, sikurse ato të Olenës.
Vetë Olena thotë se sekreti është kujdesi
dhe përkushtimi me dashuri që ajo u kushton flokëve: ajo nuk i ka prerë kurrë dhe
as i ka lyer flokët e saj në një ngjyrë të
verdhë natyrale. Por në jetën e përditshme, për arsye praktike, Olenës i duhet t'i
bëjë gërshetë flokët e gjatë dhe t'i lidhë
disa herë si kurorë rreth kokës.

KALENDARI HISTORIK 18 MARS

Rekord i ri, e gjatë 1.65 m ndërsa flokët 2.35 m

1167 - Beteja e El-Babeinit në
Egjipt: Frankët nën udhëheqje të
Amalrikut kundër sirianëve.
1229 - Perandori gjerman Frederiku II shpall veten mbret të Jerusalemit.
1314 - Jacques de Molay, Mjeshtri i
Madh i 23-të dhe i fundit të Kalorësve
Templarë digjet në tufë drush.
1438 - Albrecht II von Habsburg shpallet mbret i Gjermanisë.
1900 - Formohet Klubi futbollistik
i Ajaksit.
1940 - Musolini i bashkohet Hitlerit në luftën kundër Francës dhe Britanisë.
1944 - Gjermania naziste okupon
Hungarinë.
1948 - Franca, Britania e Madhe
dhe Beneluksi nënshkruajnë Traktatin e Brukselit.
1953 - Tërmeti godet Turqinë
Perëndimore.
1978 - Ish kryeministri pakistanez
Ali Bhutto dënohet me vdekje.

PËRSE DUHET TË KONSUMONI
KËRPUDHA
Kërpudhat mund të jenë një aleat
shumë i mirë për rininë e trurit. Sipas
një studimi mbi 600 persona rezultoi
se të konsumosh të paktën 300
gramë kërpudha në javë mund të
përgjysmojë rrezikun e prekjes nga
sëmundjet e moshës.
Studimi është
kryer nga
kërkuesit e Universitetit të Singaporit, të cilët
theksojnë se sekreti qëndron në një
aminoacid që mund të merret nga
ushqimi, kryesisht kërpudhat. Sipas
studimeve rezulton edhe se në pacientë që vuajnë nga humbja e kujtesës apo të tjera shqetësime të këtij
lloji, kishte edhe mungesa të theksuara të këtyre substancave në gjak.
Studimi ka zgjatur 6 vjet dhe rezultatet janë domethënëse, përsa i përket
konsumit të kërpudhave dhe benefiteve që sjellin në shëndetin e trurit
dhe mendjes.

BURRI I PAKËNAQUR
Burri i pakënaqur nga gruaja i çon
sms vjehrrës:
- Produkti që ju keni prodhuar është
jashtë kërkesave t'mija!
Vjehrra ja kthen:
- Produkti që ju keni marrë është
mall pakthim pasi i ka kaluar afati i
garancisë!

Një hajdut kosheresh u ndoq nga 80 mijë bletë të
zemëruara pasi ai tentoi që të rrëmbente njërën prej tyre.
Autori kërceu mbi një gardh dhe u rrëzua mbi koshere. Kjo
bëri që zgjua me afro 20 mijë insekte të zemërohej dhe nisi
që të sulmonte hajdutin. Nga kjo furtunë u nxitën edhe
bletët e tjera, duke sulmuar barbarisht burrin. Pronari i koshereve, Dale Gibson tha se hajduti mori përgjigjen
mbrojtëse nga bletët. “Edhe pse bletët nuk mund të shohin
në errësirë, mund të gjejnë arsye të mjaftueshme për të
fluturuar tre metra dhe për të përzënë sulmuesit”, tha Gibson. Hajduti nuk ka mundur që të vjedhë asgjë dhe se policia ka nisur hetimet për identifikimin e tij.

THËNIA E DITËS

Rreth 80 mijë bletë sulmojnë hajdutin e koshereve

E meta më e madhe e njerëzve
është se kanë shumë të meta të
vogla. (Zhan Paul Sarter)

