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Tetovë, 18 mars - Hashije Jusufi, 34 vjeçare, nënë
e vetme me një vajzë dy javësh, jeton te vëllai
i saj në fshatin Bojanë të komunës së Sarajit,
pasi që muaj më parë kur ishte shtatzënë, ish-
te braktisur nga burri dhe ka ngelur e vetme ku
duhet të kujdeset për vajzën e saj të vogël, Aj-
lindën dy javëshe dhe nënën e saj të moshuar.
Ata nuk kanë kurrfarë të ardhurash, jetojnë në
një dhomë të ftohtë në shtëpinë e vëllait, pa

ngrohje dhe pa ushqime të mjaftueshme, si
për veten ashtu edhe për vajzën e vogël 2 javë-
she. “Kërkoj ndihmë nga të gjithë njerëzit hu-
man, të më ndihmojnë me çfarëdo qoftë më
shumë për këtë vajzën e vogël, kam qenë e mar-
tuar, burri më ka braktisur kur isha shtatzënë,
fëmija më ka lindur këtu te nëna, e kam lindur
në spital në Shkup, por tash jemi këtu te shtë-
pia e vëllait, sepse burri më...

Nëna e braktisur kërkon ndihmë për foshnjën

15 DEN

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

Ndarja 
e Kosovës 
duhet 
të bëhet

Presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, në tv pink ka thënë se
ndarja e Kosovës është një
zgjidhje e mundshme. Ai ka sh-
tuar se Serbia lidhur me Kosovën
ka presione nga shumë anë, por
po ia del “të ecën nëpër tel”. “Pozi-
ta jonë në botë është shumë më
e mirë se sa më herët, por është
vështirë kur keni presione nga
anë të ndryshme...
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Merlin
Monroe,
biondja që
dinte shumë!

S'do të ketë 
më amnisti

Zoran Zaevi 
për PSP-në
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Franca dhe
Holanda 
kanë rezerva 
për bisedimet 
me BE-në
�

Një pjesë e bujqve në terren thonë se janë të kënaqur me çmimin grumbullues, por kanë probleme
administrative për evidentimin e prodhimtarisë së tyre të duhanit, për shkak të së cilave nuk
mund realizojnë as shitblerjen dhe as të fitojnë subvencionet që ju takojnë me ligj

KULTIVUESIT E DUHANIT NË HALL ME NXJERRJEN E FLETË EVIDENCËS 
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Filmi ‘Një tregim Prishtine’

është me regji nga Burbuqe Beri-

sha, skenar nga Getoarbë Mulliqi

Bojaj, dhe producent Agron Vula.

‘Një tregim Prishtine’ është

dramë familjare që flet për një fa-

milje të shtresës së mesme, e cila

përballet me sëmundjen e vajzës

së tyre; leukeminë akute dhe

mënyrën se si ata i sigurojnë mje-

tet për shërimin e vajzës. Krejt ky

rrëfim përfundon me shërimin e

vajzës por me shumë peripeci

gjatë asaj kohe. Skenari ndjekë dy

linja dramatike që janë drama fa-

miljare dhe drama korruptive. Në

këtë film luajnë: Donat Qosja, Teu-

ta Krasniqi, Artiola Hamdiju, Bi-

slim Muçaj, Myrvete Kurtishi, Auri-

ta Agushi, Ylber Bardhi, Armend

Baloku, Lis Tafa, Luran Ahmeti dhe

Edi Kastrati.
Film është i mbështetur nga

Qendra Kinematografike e Ko-

sovës në vitin 2015 në kuadër të ka-

tegorisë së filmit të gjatë debutant.

“Një tregim Prishtine” trajton

regjisorja Burbuqe Berisha në fil-

min e saj të parë të metrazhit të

gjatë. Është një temë shumë e

ndjeshme, me të cilën përballen

shumë familje, jo vetëm në Prish-

tinë. Me skenar të Getoarbë Mulli-

qi Bojajt, filmi flet për një familje,

e cila ballafaqohet me humbjen e

biznesit dhe probleme financiare.

Për t’u mos mjaftuar me kaq, çifti

Aurora dhe Beni, të portretizuar

nga aktorët Teuta Krasniqi dhe Do-

nat Qosja, kuptojnë që vajza e tyre

e vetme, Fiona, vuan nga së-

mundja e kancerit, më saktësisht

leukemi akute dhe shërimi duhet

doemos të bëhet jashtë shtetit të

Kosovës. Kjo është një barrë ja-

shtëzakonisht e madhe për fa-

miljen pasi, përveç kësaj, Aurora

është e detyruar të paguajë dy kre-

di, të biznesit të falimentuar të

burrit dhe të banesës së sapoblerë

po ashtu. Pjesë e filmit “Një tre-

gim Prishtine” janë disa prej ak-

torëve më të njohur kosovarë.

Barrën më të madhe mbi supe e

kanë aktorët Teuta Krasniqi dhe

Donat Qosja, të cilët kanë rolet

kryesore, derisa pjesë e tij janë

edhe: Bislim Muçaj, Myrvete Kurti-

shi, Aurita Agushi, Ylber Bardhi,

Armend Baloku, Artiola Hamdiju,

Lis Tafa, Luran Ahmeti dhe Edi Ka-

strati.Për shumicën e aktorëve

puna e Burbuqe Berishës tashmë

është e njohur, derisa edhe këtë të

fundit e cilësojnë bashkëpunim të

jashtëzakonshëm. Krasniqi shtoi

se pjesë e këtij projekti ka qenë që

nga fillimi dhe zhvillimi i punës

deri në këtë pikë thotë se është

duke i dhënë një emocion të

veçantë. Ëmbëlsira e këtij projekti

filmik janë Artiola dhe Lisi. Ndonë-

se luajnë për herë të parë në një

film të metrazhit të gjatë, ata sh-

prehen se po mundohen ta japin

maksimumin që gjithçka të dalë

sa më mirë.Ky film, nga Qendra Ki-

nematografike e Kosovës është

mbështetur me një buxhet prej 30

mijë eurosh. Kjo shumë është tejet

e vogël për realizimin e një filmi

të metrazhit të gjatë dhe, sipas Be-

rishës, kjo po arrihet falë bashkë-

punëtorëve të jashtëm që ka gje-

tur. (KultPlus.com)

Ka hapur dyert më 15 mars pa-

nairi tradicional i librit njëkohësisht

ngjarja më e madhe letrare në Paris,

“Livre Paris”. Me praninë e kryemini-

strit francez Edouard Philippe, u bë

dhe hapja zyrtare të enjten mbrëma

për t’i hapur rrugë pranisë së madhe

qytetare ditëve në vijim. Panairi do

të jetë i hapur deri të hënën (18

mars) ku priten mbi 165,000 vizi-

torë. Ndër 3,900 autorët e prani-

shëm spikasin emra, si: Orhan Pa-

muk, Delphine de Vigan, Javier

Cercas, Maylis de Kerengal, Bernard

Werber, Douglas Kennedy etj. Ta-

shmë tradicionalisht, pjesë e panai-

rit është edhe Kosova me stendën

nacionale të Shoqatës së Botuesve

të Kosovës. Mes 515 pjesëmarrësve

zë vend edhe shteti i Kosovës,

përkatësisht Shoqata e Botuesve të

Kosovës. Në panair janë të prani-

shëm autorët Adem Gashi, Ilire Zaj-

mi, Haxhi Kraki e Marigonë Kelmen-

di, përkthyesi Izet Sylaj etj.

Sivjet, i ftuar nderi në panairin e

librit në Paris është Evropa. Në

kuadër të së ftuarës së nderit është

edhe Kosova, me ç’rast prezantohet

në debatin e së premtes me autorët

e pranishëm. Krahas kësaj, në pre-

zantimet e autorëve evropianë kanë

hapësirë të veçantë prezantuese au-

torët Agim Vinca, Eqrem Basha, Ili-

re Zajmi dhe Jusuf Buxhovi, librat e

të cilëve janë botuar në gjuhën frën-

ge.
Në Panairin e librit të Parisit të

premten skena e Evropës u hap me

debatin publik njëorësh kushtuar

letërsisë shqipe të prodhuar në Ko-

sovë. Ky debat publik u drejtua në

gjuhën frënge nga intelektualët Kla-

ra Buda dhe Nezir Kraki dhe zgjoi

shumë interesim tek të pranishmit

dhe pati vlerësim të lartë nga orga-

nizatorët. Katër autorët e prani-

shëm, Ilire Zajmi, Adem Gashi, Ma-

rigona Kelmendi dhe Haxhi Kraki

folën për qasjen e letërsisë në këto

20 vjet. Meqë këtë vit Evropa ishte e

ftuara e nderit dhe jo të gjitha ven-

det kishin fatin ta hapin këtë aktivi-

tet dhe të kishin një panel me au-

torët e pranishëm në panair.

Tema e panelit ishte letërsia sh-

qipe e Kosovës 20 vjet pas Rambuje-

së, ndërhyrjes së NATO-s dhe 11 vjet

Kosovë të pavarur si dhe letërsisë

botërore të përkthyer në shqip dhe

veçanërisht letërsia frënge. Aktivi-

teti u ndoq nga media franceze që e

lajmëroi direkt nga panairi i librit

(Livre Paris). Stenda e Kosovës L117

ndodhet në kuadër të stendës mysa-

fire të nderit, Evropës. Që nga the-

melimi i tij, “Livre Paris” është panair

që mbahet mes datave 16-19 mars.

Këtë vit ky panair po mëton të fe-

stojë diversitetin e Evropës dhe letër-

sisë së saj. Ky organizim përpiqet t’i

nderojë në maksimum të gjithë shk-

rimtarët pjesëmarrës duke organi-

zuar diskutime që lidhen me ta apo

krijimtarinë e tyre si dhe duke orga-

nizuar takime të ndryshme me

lexues. Përfshirja e sa më shumë

gjuhëve të botës është një tjetër sy-

nim i këtij organizimi. (ZËRI)

Letërsia shqipe
në Panairin e
Librit në Lajpcig 

Letërsia shqipe do të jetë e

pranishme në Panairin e Librit

në Lajpcig nga data 21 deri 24

mars. Përveç të ftuarve dhe

programit të pasur me aktivi-

tete, prezantohet dhe katalo-

gu në anglisht me veprat dhe

autorët që kanë fituar çmimet

më të rëndësishme të vitit

2018.
Henrik S.G. me “Sonatë për

gruan e një tjetri” fitues i Çmi-

mit Kombëtar të Letërsisë,

akorduar nga Ministria e Kul-

turës së Shqipërisë; Ardian

Kyçyku me “Ati”, çmimi i auto-

rit të vitit nga Akademia “Kult”,

Virgjil Muçi me “Piramida e

shpirtrave” , çmimi “Kadare”

nga Fondacioni “MAPO”,

Brajan Sukaj me “Ciklopi”, çmi-

mi për krijimtarinë më të mirë

të vitit akorduar nga Shoqata e

Botuesve shqiptarë, Mitrush

Kuteli (in memoriam) me “Për-

ralla të moçme shqiptare”,

çmimi i Bibliofilisë, akorduar

nga Biblioteka Kombëtare e

Shqipërisë. Janë përfshirë

gjithashtu në këtë katalog

shkrimtarët më të njohur për

vitin 2018 me botimet e tyre

jashtë vendit: Ridvan Dibra, i

nominuar për Çmimin Ballka-

nika me romanin “Legjenda e

vetmisë”. Gjithashtu ky roman

i përkthyer në frëngjisht nga

përkthyesja Evelyne Noygues

dhe i botuar nga shtëpia bo-

tuese “Le Ver à Soie” është

përzgjedhur në 5 librat më të

mirë për Çmimin e përkthimit

të vitit në Francë. Luljeta Lle-

shanaku, libri i së cilës “Nega-

tive space”, ishte gjithashtu i

përzgjedhur në 5 librat më të

mirë për PEN Literary Award

for Poetry in Translation.

Për herë të parë në katalogun

e autorëve janë përfshirë edhe

dy përkthyeset më të sukses-

shme të vitit për përkthimet

nga gjuha shqipe: Ani Gjika,

përkthyesja e librit të Luljeta

Lleshanakut “Negative space”,

finaliste për PEN Literary

Award for Poetry in Transla-

tion, Evelyne Noygues, gjitha-

shtu finaliste për Çmimin e

përkthimit më të mirë në

Francë./ Gazeta Shqip

Nis Panairi i Librit në Paris, Kosova e ftuara e nderit

Këtë vit ky panair po
mëton të festojë
diversitetin e Evropës dhe

letërsisë së saj. Ky
organizim përpiqet t’i

nderojë në maksimum të

gjithë shkrimtarët
pjesëmarrës duke
organizuar diskutime që

lidhen me ta apo
krijimtarinë e tyre

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

"Një tregim Prishtine" 
po shfaqet në Cineplexx

Me skenar të Getoarbë

Mulliqi Bojajt, filmi flet për

një familje, e cila
ballafaqohet me humbjen

e biznesit dhe probleme

financiare. Për t’u mos

mjaftuar me kaq, çifti

Aurora dhe Beni, të
portretizuar nga aktorët

Teuta Krasniqi dhe Donat

Qosja, kuptojnë që vajza e

tyre e vetme, Fiona, vuan

nga sëmundja e kancerit,

më saktësisht leukemi

akute dhe shërimi duhet

doemos të bëhet jashtë

shtetit të Kosovës
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Vuçiq:
Ndërkombëtarët
po veprojnë me
standard të
dyfishta
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq
akuzoi vendet perëndimore dhe amba-
sadorët e tyre, ndërsa shtoi se ata po ve-
projnë me standarde të dyfishta. Ai e
krahasoi hyrjen e dhunshëm të prote-
stuesve brenda Televizionit Shtetëror të
Serbisë me veprimet e dhunshme të 27
prillit në Maqedoninë e Veriut, ku situa-
ta u përshkallëzua me dhunë e gjakosje
të disa deputetëve dhe kryeministrit, Zo-
ran Zaev.
“Si është e mundur që ambasadorët e
vendeve perëndimore nuk e dënuan
këtë, ndërsa në sekondën e njëjtë e dë-
nuan atë që nuk u pëlqeu, hyrjen e
dhunshme në Kuvendin e Maqedonisë.
Miku i madh i Jeremiçit dhe Gjillasit, Zo-
ran Zaev, u lëvdua se si u dënua ministri
i punëve të brendshme, Çavkov, me 18
vjet burg, për shkak se nuk ka ndaluar
qytetarët që të hyjnë në Parlament.
Në bazë të këtij parimi, ndoshta edhe ne
mundemi të mendojmë për përgjegjë-
sinë e Nebojsha Stefanoviçit për shkak
se e ka lejuar fashistin Obradoviç dhe
Gjillasin të hyjnë brenda. Por, vlerësoj se
Nebojsha ka menduar se ka punë me
persona përgjegjës dhe se një gjë e tillë
nuk do u bie në mend”, tha ai.
Në seancën e parmbrëmshme të jashtë-
zakonshme, ministri serb i Punëve të
Brendshme, Nebojsha Stefanoviç, dekla-
roi se protestuesit në Beograd janë
ndikuar  prej “skenarit të Maqedonisë”
dhe se po mundohen që të njëjtën gjë ta
bëjnë edhe në Serbi.
Mijëra veta po protestojnë në Beograd
kundër kreut serb, Aleksandar Vuçiq.
Protestat – kryesisht paqësore janë or-
ganizuar jashtë rezidencës zyrtare të
presidenit që nga fundi i vitit të kaluar.
Kështu e nis shkrimin mediumi britanik,
BBC, në një artikull kushtuar këtyre zh-
villimeve.
“Por tensionet u përshkallëzuan të sh-
tunën kur protestuesin sulmuan ndërte-
sën e Radio Televizionit të Serbisë”.
“Megjithatë, Vuçiq tha se ishte i gatshëm
të thërriste zgjedhje të menjëhershme
për të provuar popullaritetin e partisë së
tij”, thuhet tutje.
Në konferencën për shtyp të mbajtur
nga Vuçiq e cila u transmetua drejtpër-
drejt në “RTS”, ai tha se nuk iu frikësohej
aspak protestuesve, të cilët ai i quajti hu-
liganë.
Ai kritikoi gjithashtu opozitën, teksa e
quajti Obradoviçin “fashist” dhe Djilasin
“oligark”.
Në artikullin e BBC-së theksohet se pro-
testat kundër Vuçiqit janë rezultat i
pakënaqësive të protestuesve me poli-
tikat e presidentit serb.
Protestat filluan edhe si reagim pas sul-
mit fizik ndaj kryetarit të partisë social-
demokrate, Borko Stefanovi.

(Gazeta Observer, 18 mars)

MEDIACitate

Diferenca është përmbajtësore dhe themelore
ndaj kujdes se veshja e jelekëve nuk e barazon
një protestues të unazës së re me një
jelekverdhë francez. Ata dalin në protestë
kundër “zaptimit të të drejtave”, këtu dilet në
protestë për të mbrojtur “zaptimin”!

Shpesh e më shpesh po tentohet të vendoset një vijë paralele
mes protestave në Paris me ato në Tiranë dhe përveç dallimit
në formë po i mëshohet shumë idesë, madje edhe me ironi se
përse ndërkombëtarët heshtin kur Parisi digjet dhe reagojnë
kur në Tiranë hidhen ca gurë.

Kjo është vetëm një qasje sipërfaqësore e situatës kur mendon
çfarë përfaqësojnë francezët dhe çfarë përfaqësojnë shqip-
tarët në raport me lirinë dhe më pas me demokracinë.

Le të përmendim disa prej fakteve që bëjnë dallimin. Franca si
shtet, si komb ka qenë një vend që ka pushtuar shtete të tjerë
dhe ka qenë shumë pak e pushtuar në periudha të ndryshme
të të gjithë ekzistencës së saj. Ndërsa ne shqiptarët kemi qenë
në 600 vitet e fundit vetëm të pushtuar.

Edhe kur mendonim se ishim të lirë gjatë regjimit komunist që
erdhi pas pushtimit fashist, sërish ishim të pushtuar nga një ka-
stë kriminale diktatoriale si ajo që prodhoi regjimi i Enver
Hoxhës mendësinë dhe reminishencat e së cilës i shohim edhe
këta 30 vite pseudo demokraci. Francezët vetë janë prodhues
edhe revolucioni, edhe demokracie. Ne s’kemi prodhuar kurrë
asnjërën prej tyre. Francezët kanë prodhuar shtet, ne anti shtet.

Ata sot po prishin e djegin në emër të shpirtit karakterial të pa-
shtypshëm, atë që vetë kanë ndërtuar me mund dhe krenari e
nesër e ndërtojnë përsëri, me paratë e tyre, ndërsa ne nuk kemi
krijuar asgjë dhe na duhet të lypim për të ekzituar. Jemi në
rrënim të gjithhershëm.

Franca është një ndër vendet që prodhoi Bashkimin Europian
dhe ka një vend të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB,
pra vendos për fatin e vendeve dhe shteteve të tjerë, ndërsa ne
nuk vendosim dot as për fatin tonë, jo më të të tjerëve. Dhe për
të mos e zgjatur pa fund se diferencat janë si dita me natën, po
kaloj në ditët e sotme.

Në Francë njerëzit kanë disa elementë të rëndësishëm, karak-
terin rebel, dinjitetin dhe konceptin për shtetin.

Ata dalin në protestë se i thërret ndërgjegjja e vet, ne na thër-
ret politika me komandë dhe na shpërndan me komandë. Fran-
cezët janë populli ku drejtësia nuk është e askujt përveç se e
ligjit.

Në Francë kanë shkruar para gjyqit presidentët e vendit Shirak
e Sarkozy që kanë patur në dorë jo vetëm pushtet politik, por
edhe butona bërthamorë dhe për ta nuk e dogji kush një shkop
sepse shtetin dhe drejtësinë se kanë prej plasteline që të ndry-
shojë formë sipas tekave të politikës dhe politikanëve.

Pra diferenca është përmbajtësore dhe themelore ndaj kuj-
des se veshja e jelekëve nuk e barazon një protestues të unazës
së re me një jelekverdhë francez. Ata dalin në protestë kundër
“zaptimit të të drejtave”, këtu dilet në protestë për të mbrojtur
“zaptimin”!

Përse është gabim 
të krahasosh
protestat e Francës
me ato të Shqipërisë!

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||||

Nga Denis Dyrnjaja

SHKREPE O AVOKAT 
I POPULLIT 

“Ixhet Memeti është Avokat i Popullit që
nga viti 2004, që atëherë kur burgjet e
MeV filluan të mbushen me të burgosur
politikë( si të tillë duhet të trajtohen të
gjithë ata që kryen veprime me motiv
politik) dhe nuk e pa të udhës ti vizitojë
vetëm edhe një herë këta të burgosur,
dhe jo vetëm këta. Si nuk e pa të udhës
të formojë një delegacion dhe ti vizitojë
burgjet e këtij vendi. Le ta bënte atë
veprim sikurse që e bëri për gazetarin
Kezharovski. Le ti pyes ai dhe Komesar
Han ku shkojnë paratë që i ndan Europa
dhe Buxheti i vendit për burgjet. Le ti
pyesin njëherë përse të burgosurit
ushqehen me ushqimin dhe
veshmbathjen që ua sjellin familjet, të
cilat duhet t'ua sigurojë burgu.
Ne një delegacion për ti vizituar burgjet
duhet të ketë edhe përfaqësues të
Shoqatës së të Burgosurve Politikë, se,
vetëm atëherë do të dalë e vërteta në
shesh”, ka shkruar një status në
Facebook, veprimtari dhe intelektuali
Shpëtim Pollozhani.

NË AUSTRALI STIMULOHET
VETËM DIASPORA
MAQEDONASE!

““Se 'Samiti i diasporës shqiptare' ishte
samit për lesh dhe i "ministrit" për lesh
për diasporën e fqinjëve, e jo të
shqiptarëve, e ilustron ky lajm (The
Government of NSW will be supporting
the establishing of Macedonian Festival
and other community initiatives with
$250,000 over period of four years, said
MP Ray Williams,Minister for
Multicuturalism, to the representatives
of over 30 Macedonian community
organisations during the meeting on
Saturday,16 March in Sydney, organised
by the Australian Macedonian Council
of NSW), në të cilin thuhet se Ministria
për multikulturalizëm e Qeverise
australiane i ndan diasporës
maqedonase 250 mijë dollarë për të
themeluar një festival të kulturës
maqedonase dhe për ndonjë zhvillim
tjetër kulturor.
Ndërkaq, diaspora shqiptare, një
diasporë atdhetare ndër të moçmet në
Australi, nuk di gjë a merr ndonjë
metelik prej kësaj ministrie të qeverisë
australiane, dhe nuk di se a dinë gjë ky
"ministri" për diasporën e fqinjve në
qeverinë shqiptare.
Diaspora shqiptare në Australi, me një
histori të shënuar të brengës e të
veprimit për atdhetari, identitetin
shqiptar dhe veprimtaritë kulturo-
artistike dhe informuese i zhvillon me
lekët e veta dhe me sakrifica
individuale,sikundër e mbajnë edhe
Radion e tyre që çdo ditë i lidh me
zhvillimet dhe aktualitetet e ditës në të
gjitha cepet e shqiptarisë, që e mban
gjallë kolegu dhe miku ynë, Nizami
Rexhepi”, ka shkruar një status në
Facebook, studiuesi dhe publicist Nijazi
Muhamedi.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 18 mars - Nuk ka pazare në
bisedimet për kriminelët në taki-
min që do të zhvillohet me liderin
e opozitës, Hristijan  Mickovski
lidhur me Ligjin për prokurorinë
publike, por do të bisedojmë
vetëm për përforcimin e Prokurori-
së Speciale Publike (PSP)si pjesë
të prokurorisë së rregullt me të
gjitha kapacitet e saj që ka aktua-
lisht. Kështu deklaroi kryeministri
Zoran Zaev para takimit me liderin
e opozitës VMRO-DPMNE, Hri-
stijan Misckoski, në të cilin takim
do të bisedohet për harmonizimin
e qëndrimeve të grupeve punuese
partiake për statusin e ardhshëm
të PSP-së. “Kush jam unë ose kush
është Hristijan Mickoski të tre-

gojmë se cilët prokurorët duhet të
zgjidhen dhe cilët jo, kur Maqedo-
nia e Veriut ka Këshill të Prokurorë-
ve dhe atje bëhet zgjedhja e pu-
shtetit prokurorial”. Në pyetjen se
pse lideri i partisë opozitare është
kundër miratimit të Ligjit të ri për
PSP-në, Zaev u përgjigj se Micko-
skit nuk i pëlqen Katica Janeva dhe
ekipi aktual i PSP-së. “Sa i pëlqejnë
Mickoskit prokurorët, administra-
ta dhe të tjerët nga PSP, me të vër-
tet nuk e di. Ashtu siç nuk e di a i
pëlqen apo jo propozim-ligji i ri

për PSP-në, edhe pse është një ligj
i përkryer dhe i vlerësuar me notë
të lartë nga Komisioni i Venecias
dhe nga faktorë tjerë ndërkombë-
tar”, tha Zaevi. 

Njëherësh, kryeministri vlerë-
son se nëse opozita vendos mos të
votojë ketë ligj, i cili miratohet me
dy të tretat e votave, do të duhet,
siç tha ai, të vazhdohet me ligjet
aktuale.  Kryeministri Zaev është
i bindur se më nuk do të ketë am-
nisti dhe se e fundit është dhënë
në procesin e pajtimit në Parla-

ment. Edhe Parlamenti, siç tha ai,
por edhe presidenti Gjorge Iva-
nov kanë përfunduar me amni-
stitë. “Kjo me amnistitë përfun-
doi. Edhe ajo për 27 Prillin që ishte
miratuar përmes Parlamentit ish-
te shenjë e pajtimit dhe unë qën-
droj pas kësaj. Parlamenti nuk
mundet në këtë moment të hyjë
në amnisti të reja. Nuk mundet
as Ministria e Drejtësisë, edhe pse
ka ingerenca. Nuk mundet asnjë
institucion tjetër, dhe as presiden-
ti Gjorge Ivanov. Kjo, madje shk-

ruhet edhe në ligjet, hapni dhe
binduni se këtë mundësi ai nuk e
ka”, tha Zaevi, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve nëse pre-
sidenti, i cili ka edhe dy muaj nga
mandati i tij i dytë, mund të japë
edhe një amnisti për hetimet që i
udhëheq PSP kundër funksio-
narëve aktual dhe të atëhershëm
të VMRPO-DPMNE-së dhe BDI-
së. Amnistia që ndodhi për 27 Pril-
lin, Zaevi haptazi tregon se ka
qenë në suaza zë procesit të pajti-
mit kur shtetit i duhet shumicë
prej dy të tretave për ndryshime
kushtetuese. “Publikisht e them
këtë”, tha kryeministri Zaev, në
deklaratën të cilën e dha para
Gjykatës Penale, ku ishte për
shkak të rastit që udhëhiqet për
kërcënimet që i ka marrë në vitin
2016. Në këtë rastin ai është thir-
rur si person i dëmtuar - dëshmi-
tar për kërcënime për likuidimin e
tij. Në pyetjen kush e ka kërcë-
nuar, ai u përgjigj se në këtë fazë
nuk e di nëse do të guxonte t’i
theksojë ata persona konkretë, të
cilët e kanë kërcënuar dhe shtoi
se ia le Gjykatës ta udhëheqë pro-
cedurën. 

ZAEVI PËR BISEDIMET ME VMRO-në

S'do të ketë më amnisti
“Kush jam unë ose kush
është Hristijan Mickoski
të tregojmë se cilët
prokurorët duhet të
zgjidhen dhe cilët jo, kur
Maqedonia e Veriut ka
Këshill të Prokurorëve
dhe atje bëhet zgjedhja e
pushtetit prokurorial”,
tha kryeministri Zaev,
ndërsa siguroi se nuk do
të ketë më amnisti për
asnjërin

Publicitet

Koha
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Bruksel, 18 mars - Edhe krahas mbë-
shtetjes së madhe të shumë ven-
deve-anëtare të BE-së për fillim të
bisedimeve me vendin tonë, në
Francë dhe Holandë dhe në vende
tjera të Evropës Perëndimore ende
ka rezistencë ndaj këtij procesi,
deklaroi për MIA-n ministri hun-
garez i Punëve të Jashtme, Peter
Sijarto, pas mëngjesit me Nikolla
Dimitrovin dhe Bujar Osmanin. I
pyetur nëse ende Parisi dhe Haga
bëjnë rezistencë për fillim të bise-
dimeve, Sijarto tha prerë: “po, po,
ka rezistencë të madhe nga miqtë
e Evropës Perëndimore, ata nuk
janë shumë të ndjeshëm sepse
janë larg rajonit”.

Në mëngjesin e organizuar
nga presidenca rumune dhe mini-
stri grek i Punëve të Jashtme, Jor-
gos Katrugalos, së bashku me mi-
nistrat e Punëve të Jashtme të
BE-së, kolegun e tij nga Maqedonia
Veriut, Nikolla Dimitrov dhe zë-
vendëskryeministrin Bujar Osma-
nai, është “shprehur kënaqësi e
madhe” për zgjidhjen e kontestit të
emrit dhe mbështetje nga më
shumë vende anëtare për fillim të

bisedimeve”. Mbështetje më e fu-
qishme ka ardhur nga vendet e
Evropës Lindore, si dhe nga Italia
dhe Irlanda. Hungaria, theksoi
Sijarto konsideron se në qershor
duhet të merret vendimi për bise-
dime me Maqedoninë dhe se ven-
di ka dërguar gjatë shkurtit “diplo-
mat të tij me përvojë të punojë për
ministrinë e Punëve të Jashtme të
Maqedonisë”. 

“Ai është atje që ta  ndihmojmë
procedurën  integrimit dhe çka do
që të ketë nevojë për Maqedoninë
e Veriut, që të përshpejtohet kjo
procedurë, ne jemi gjithmonë
këtu”, tha ministri hungarez për
MIA-n. Ai shprehu keqardhje që
Komisioni Evropian këtë vit do t’i
publikojë më vonë raportet për
progresin e vendeve të rajonit, re-
spektivisht pas zgjedhjeve për Par-
lamentin Evropian, në fund të
majit. “Megjithatë kjo nuk guxon
të jetë shkak që të mos merret ven-
dimi për bisedime në Këshill në
qershor, presidenca rumune e ka
mbështetjen tonë të plotë që ta
vendos çështjen në axhendë në
qershor në mënyrë pozitive dhe të

marrë vendim për fillim të bisedi-
meve”, thotë Sijarto. Ministri ho-
landez Stef Blok, i cili gjithashtu
mori pjesë në këtë mëngjes, në
deklaratë për MIA-n tha se vendi i
tij është përqendruar në zbatimin
e reformave të Maqedonisë. “Është
e rëndësishme që Maqedonia të
vazhdojë përparimin. Holanda
është  e rreptë dhe e drejtë në ra-
port me zbatimin e kushteve dhe
mendoj se me rëndësi të veçantë
është që Maqedonia e Veriut të tre-
gojë rezultate të qarta, veçanëri-
sht në luftën kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar,  dhamë
përkrahje për zgjidhjen e konte-
stit me emrin, por kjo nuk e bën
më pak të rëndësishëm avancimin
në fushat e tjera”, tha Bllok për
MIA-n.

Përveç sjelljes së reformave,
vendet anëtare  dëshirojnë që të
shikojnë edhe implementimin e
tyre, përmendi ministri belg Didie
Rejnders. “Më e rëndësishme për
ne do të jetë që të shohim raportin
e Komisionit Evropian dhe të  veri-
fikojmë se çdo gjë shkon përpara,
kontesti për emrin  ishte  një farë

parakushti, dhe  ishe realizuar në
mënyrë të shkëlqyer, tani duhet që
të votohen ligjet, por edhe të zba-
tohen ato, dhe e dimë se zbatimi
është gjithmonë pjesa më e vësh-
tirë”, tha Rejnders për MIA-n. Për
Belgjikën një rëndësi të veçantë  ka
që çdo vend  të vlerësohet sipas
meritave individuale dhe  të mos
ketë “vende në paket”. Belgjika
megjithatë nuk është një nga ven-
det më skeptike  si Franca dhe Ho-
landa dhe konsideron se dyert
mbeten të hapura, në NATO dhe
në BE.

“Shpresoj se në muajt e ardh-
shëm dhe deri në verë do të mund
të hapim edhe një proces inkua-
drues, ky është një proces shumë i
gjatë, madje edhe ta fillojmë, pro-
cedura  do të jetë shumë e gjatë,
kapitull për kapitull do të duhet që
të përgjigjet sipas kërkesave evro-
piane, por me të vërtetë jemi të
lumtur që e pamë këtë përpjekje
në zgjidhjen e emrit dhe pamë se
dyert në NATO janë të hapura, tani
jemi të gatshëm që t’i hapim edhe
në BE nëse plotësohen kriteret”,
deklaroi Didie Rejnders për MIA-n.

Athinë, 18 mars - Maqedonia e Ve-
riut tregoi se është e hapur për
perspektivën evropiane, dëshiro-
nim që të dërgojmë mesazh se
kur një vend tenton që të harmo-
nizohet me legjislaturën evropia-
ne dhe ne evropianët duhet që të
reagojmë në të njëjtën mënyrë
dhe ta hapim rrugën evropiane,
thotë shefi i diplomacisë greke,
Jorgos Katrugalos, pas mëngjesit
të punës të “miqve të Maqedonisë
së Veriut” në Bruksel. Katrugalos
tha se në takim ka pasur pjesë-
marrje të madhe të shumë mini-
strave, ndërsa Greqia ka dashur
që të dërgojë disa mesazhe, ra-

portoi korrespondentja e MIA-s
nga Athina.

“Donim që të dërgojmë me-
sazhin se Greqia e përkrah per-
spektivën evropiane të vendeve
nga Ballkani Perëndimor, por ky
është proces i cili vlerësohet në
përkatësi të përparimit që reali-
zohet nga secili vend. Maqedonia
e Veriut tregoi se është e hapur
për perspektivën evropiane dhe
duke treguar guxim politik, duke
bërë hapa në zbatimin edhe të
Marrëveshjes së Prespës, por edhe
të reformave të rëndësishme në
brendësinë e saj. Dëshirojmë që
të dërgojmë mesazh se kur një

vend tenton që të harmonizohet
me legjislaturën evropiane edhe
ne evropianët duhet që të rea-
gojmë në të njëjtën mënyrë dhe
t’ia hapim rrugën evropiane”, tha
shefi i diplomacisë greke.

I pyetur nëse ai personalisht
është i kënaqur nga avancimi në
zbatimin e Marrëveshjes së Pre-
spës, Katrugalos tha se “që të dyja
palët dëshirojnë që ta implemen-
tojnë edhe frymën edhe përm-
bajtjen e Marrëveshjes”, por edhe
pse ka pasur disa herë shkelje në
zbatim megjithatë “nga pala
tjetër menjëherë është korrigjuar
problemi që është paraqitur”.

“Mendoj se në përgjithësi duhet
që të jemi të kënaqur nga zbatimi

i deritanishëm i Marrëveshjes”,
sqaron Katrugalos.

Europa e
paplotë pa
Ballkanin
Bukuresht, 18 mars - Gjermani
Manfred Weber, kandidati
kryesor i partive popullore eu-
ropiane, (EVP) për postin e
presidentit të Komisionit Eu-
ropian për zgjedhjet që zhvil-
lohen në maj, prezantoi në një
samit të këtyre partive në
Bukuresht vizionin e tij për Eu-
ropën. "Dua të luftoj për një
Europë, që njerëzit ta ndjejnë
si Europën e tyre", tha kandida-
ti konservator. Njerëzit duhet
të kuptojnë, që Europa është
në radhë të parë për ta, dhe jo
për kushedi çfarë strukturash.
Në këtë takim, ku morën pjesë
vendimmarrës lokalë dhe
rajonalë para zgjedhjeve euro-
piane në maj, Weber i drejtoi
edhe dy mesazhe Europës nga
Bukureshti. Së pari Turqia e
sotme nuk përshtatet me BE,
tha Manfred Weber. Si presi-
dent i Komisionit Europian
unë do t'i ndërpres bisedimet
e anëtarësimit të BE me Anka-
ranë, theksoi Manfred Weber.
Mesazhi tjetër i kandidatit
konservator ishte se: Europa
nuk është e plotë pa shtetet e
Ballkanit brenda saj! Kandida-
ti konservator edhe njëherë u
distancua nga kryeministri
hungarez, Viktor Orban. Të
mërkurën e ardhshme kryesia
e EVP-së do të vendosë se si do
të veprojë me Viktor Orban.
Disa parti popullore europia-
ne kanë kërkuar përjashtimin
ose pezullimin e përkohshëm
të partisë Fidesz të Orbanit.

KATRUGALOS LAVDËRON MARRËVESHJEN E PRESPËS 

Maqedonia e Veriut e hapur për perspektivat evropiane
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DIMITROV DHE OSMANI NË MËNGJESIN E PRESIDENCËS RUMUNE

Franca dhe Holanda kanë
rezerva për bisedimet me BE-në

I pyetur nëse ende
Parisi dhe Haga bëjnë
rezistencë për fillim të
bisedimeve, Sijarto tha
prerë: “po, po, ka
rezistencë të madhe
nga miqtë e Evropës
Perëndimore, ata nuk
janë shumë të
ndjeshëm sepse janë
larg rajonit”
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Aksident 
me motor, 
vdes 21-vjeçari
Të dielën rreth orës 14 e 45 mi-
nuta, në rrugën rajonale mes
Gostivarit dhe Vrutokut, ka
ndodhur një aksident trafiku
mes veturës Audi me targa të
Gostivarit, e drejtuar nga per-
soni me iniciale M.Z. 62-vjeçar
dhe motoçikletës Kawasaki,
me targa të Gostivarit, e drej-
tuar nga 21 vjeçari Z.Z nga Go-
stivari. Nga lëndimet e marra,
në vendngjarje jetën e ka
humbur drejtuesi i motoçik-
letës. Është kryer hetim në
vendin e ngjarjes dhe punohet
në zbardhjen e plotë të këtij
aksidenti tragjik.

Ndalohet 
27-vjeçari, policia 
i gjen marihuanë
Të dielën pas mesnate, në
rrugën e Ilindenit në Tetovë
është arrestuar 27 vjeçari me
iniciale SH.I nga Tetova, i cili
ka qenë së bashku me një 19
vjeçar nga fshati Rogle me ini-
ciale N.N. Gjatë kontrollit, tek
personi 27 vjeçar është gjetur
marihuanë dhe i njëjti është
mbajtur në stacionin policor
në Tetovë për procedurë të
mëtutjeshme.

Ndalohet duke
transportuar dru
pa dokumente
Në rrugën rajonale Gostivar-
Simnicë, të dielën rreth orës 14
është ndaluar traktor IMT 539
me rimorikoi, me targa të Go-
stivarit, drejtuar nga 27 vjeça-
ri M.Sh nga Simnica. Në ri-
morkio ka patur dru për
ngrohje, ndërsa për të njëjtat
nuk ka poseduar dokumenta-
cion. Personi në fjalë
menjëherë është arrestuar,
ndërsa traktori së bashku me
drunjtë janë konfiskuar.

Zjarr në një shtëpi,
shkaktohen vetëm
dëme materiale
Të dielën në mëngjes, është
denoncuar zjarr në një shtëpi
në rrugën "Goce Dellçev" në Te-
tovë, pronë e 38 vjeçarit D.M.
Zjarri është përhapur në katin
përdhese, me ç`rast janë përf-
shirë kompjuterë, printerë,
mobile, telefona celularë ndër-
sa është djegur edhe inventa-
ri i brendshëm. Për një kohë të
shkurtër, zjarri është lokalizuar
ndërsa nuk ka persona të lën-
duar. Është kryer hetim dhe
vërtetohen shkaqet e zjarrit. 

(U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 18 mars - Pas shumë prolon-
gimesh dhe zvarritjesh, të hënën
para Gjykatës Penale të Shkupit
nën përfaqësimin e Prokurorisë
Speciale Publike filloi procesi për
rastin “Maxhar Telekom”. Seanca e
parë gjyqësore për këtë lëndë filloi
me rrëfimin e dëshmitarit Dejan
Mickoviq, i cili në cilësinë e ish-
kryetarit të Këshillit drejtues i
“Maxhar Telefkom”, (2004-2006)
tha se për të njëjtin rast ka dësh-
muar edhe para autoriteteve ame-
rikane. Duke u përgjigjur në
pyetjen e prokurores speciale Lile
Stefanova, ai theksoi se para se të
jap dëshmi para autoriteteve ame-
rikane, nëpërmjet e-postës kishte
pranuar kërcënime.

Ndonëse këto kërcënime ai i ki-
shte denoncuar te kryeprokurori
Lupço Shvërgovski dhe prokurori i
lëndës, Marko Zvërlevski, deri më
tani, profesori universitar ende nuk
ka të qartë se kush ia ka adresuar
ato kërcënime. "Përveç porosive, në
zyrën time në Fakultetin Juridik në
Shkup, erdhi një person i panjohur,
me paralajmërim që mos të dësh-
moj. Edhe këtë rast e denoncova
tek autoritet përkatëse, por epilog
nuk kishte”, tha dëshmitari Micko-
viq. Ai, këto dëshmi i kishte pra-
nuar gjatë vitit 2008. Mes tjerash,
dëshmitari Mickoviq, shtoi se gjatë
kohës sa ka qëndruar në SHBA, i
është treguar një komunikim për-
mes e-postës, në mes drejtorit të
“Maxhar Telekom”, Elek Shtraub
dhe dy drejtorëve tjerë, Adreash
Ballog dhe Tomas Morvai, gjegjë-

sisht drejtorit të atëhershëm të “Te-
lekom Maqedonisë”, Atila Sendrei
se disa informacione atij nuk
duhet ti dorëzohen.

“Nëse bëj ndonjë problem,
duhet ta zgjedhin ‘vëllezërit’ e mi
mbikëqyrës", tha Mickoviq. 

Drejtori i atëhershëm i “Te-
lekom Maqedonisë”, Atila Sendrei
dhe anëtarët e Këshillit të drejtorë-
ve të kësaj kompanie, Rollf Pllat,
Mihaill Kefalijanis dhe Zllotan Ki-
shjakus, akuzohen se kanë nën-
shkruar kontrata fiktive për shërbi-
me konsulente me një shtëpi
konsulente në Qipro. Nëpërmjet
marrëveshjes së arritur me “Çap-
teks holldings limitid”, kompania
“Telekom Maqedoni”, është dëm-
tuar për gati 4 milionë euro, ndër-
sa Buxheti i shtetit për 2 milionë
euro (atë kohë Qeveria e vendit di-
spononte 47 për qind aksioneve në
këtë kompani).

Sipas aktakuzës, në llogarinë e
firmës në Qipro, paratë e kompani-

së, pa vendimin e Këshillit të drej-
torëve, i kanë nënshkruar të aku-
zuarit Sendrei, Pllat dhe Kishjakus.
Aktakuza kundër ish-drejtorëve u
dorëzua në GJPSH në fillim të vitit
2011, ndërsa seanca e parë ishte pa-
raparë të fillon më 26 tetor, po të
njëjtin vit. Gjykata, paraprakisht në
vitin 2008 lëshoi fletarrest
ndërkombëtar për Sendrein, Plla-
tin dhe Kishjakusin. Nga ana tjetër,
tre ish-drejtorët tjerë të “Maxhar
Telekomit”, Eleg Shtraub, Andrash
Ballog dhe Tamash Morvai, në një
procedurë paralele gjyqësore që
zhvillohej para autoriteteve hun-
gareze, për të njëjtën lëndë u aku-
zuan se gjatë periudhës 2005-
2006, disa funksionarëve u kanë
paguar mito deri në 5 milionë euro,
me qëllim prolongimin e liberali-
zimit të tregut të telekomunika-
cioneve në Maqedoninë e Veriut.

Kështu që në prill të vitit 2017,
të akuzuarit Shtraub dhe Ballog
arritën marrëveshje me Gjykatën

e qarkut të Nju Jorkut, paguan
gjoba në të holla (Shtraub 250
mijë dhe Ballog 150 mijë dollarë).
Ndërsa, i akuzuari i tretë Morvai,
për falsifikim të librave të kompa-
nisë pagoi gjobë prej 60 mijë dol-
larë. Ky rast mori kahje tjetër, pasi
ish-agjenti i Drejtorisë për Siguri
dhe Kundërzbulim, Sllobodan
Bogoevski, para Gjykatës së
qarkut në Nju Jork, përmendi
emra konkret të funksionarëve
dhe politikanëve në Maqedoninë
e Veriut, që kishin lidhje me mitë-
marrjen nga “Maxhar Telekomi”.
Mes tyre, ai e përmendi ish-krye-
ministrin Vllado Buçkovski, si dhe
funksionarët e lartë të BDI-së,
kryetarin Ali Ahmeti, Musa Xha-
ferin dhe Abdulhaim Kasamin.
Ahmeti dhe Xhaferi pas këtyre dë-
shmisë së Bogoevskit, para
Gjykatës Civile në Shkup iniciuan
procedurë civile për “shpifje”. Të
njëjtit fituan, por që më pas -
Gjykata e Apelit e shfuqizoi. 

Shkup, 18 mars - Drejtoria për
mbrojtje dhe shpëtim për shkak
të zjarreve të shpeshtuara në fu-
sha dhe pyje, deri te qytetarët
apelon që të mos ndezin zjarr në
ambient të hapur dhe të mos
hedhin cigare të djegura në tokë.
“Apeli ka të bëjë posaçërisht me
bujqit që në mënyrë intensive
përgatiten për mbjelljen pranve-
rore dhe i pastrojnë dhe i djegin
mbeturinat në toka. Apeli ka të
bëjë edhe me ata që lëvizin dhe
punojnë në pyje, që dalin në pik-
nik, por edhe për të gjithë qyte-
tarët, për shkak se mjafton një
xixë e vogël për t’u djegur bari i

thatë”, thonë në DMSH. Prej atje
rekomandojnë nëse qytetarët vë-
rejnë zjarr në ambient të hapur, ta
lajmërojnë në institucionet kom-
petente. Drejtoria për Mbrojtje
dhe Shpëtim, thuhet në kumte-
së, situatën e zjarreve në shtet e
ndjek dhe reagon në mënyrë
adekuate.
Në ndërkohë, dje është përfshirë
në zjarr vendi “Guri i zi”, përgjatë
Likovës, Karadakut të Shkupit dhe
fshatit Matejç. Siç informoi për
MIA-n, Brigada Zjarrfikëse e Qyte-
tit të Shkupit kanë marrë njoftim
për zjarrin sot rreth orës 10, pas
çfarë menjëherë kanë dërguar

ekipe në terren. Nëpunësit poli-
corë kanë dalë në terren, kanë

konfirmuar nga MPB-ja. (O.XH)
(O.Xh)

Kujdes me zjarret në ambient të hapur
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VAZHDON PROCESI GJYQËSOR PËR "MAXHAR TELEKOMIN"

Kërcënimet nuk 
e ndalin Mickoviqin

"Përveç porosive, në
zyrën time në
Fakultetin Juridik në
Shkup, erdhi një person
i panjohur, me
paralajmërim që mos
të dëshmoj. Edhe këtë
rast e denoncova tek
autoritet përkatëse, por
epilog nuk kishte”, tha
dëshmitari Mickoviq
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 17 mars - Cilësia e lartë e
duhanit e mbështetur edhe me
subvencione janë shkaqet kryeso-
re që kultivimi i duhanit në Maqe-
doninë Veriore, përkundër mundit
të madh, megjithatë sjell fitim,
thonë kultivuesit e duhanit.
Megjithatë, një pjesë e bujqve në
terren thonë se janë të kënaqur me
çmimin grumbullues, por kanë
probleme administrative për evi-
dentimin e prodhimtarisë së tyre
të duhanit, për shkak të së cilave
nuk mund realizojnë as shitblerjen
dhe as të fitojnë subvencionet që
ju takojnë me ligj.

“Me çmimet nuk mund të mos

jemi të kënaqur , megjithatë në
terren kemi problem me nxjerrjen
e nxjerrjen e fletëve evidentuese
për shkak në më shumë fshatra të
rrethit të Velesit, problem është
adresa me të cilën komunikojnë
kompetentët për shkak të munge-

sës së rrugës apo numrit të rrugës,
ndërsa adresa është në emër të
fshatit. Njëherësh, shpesh ndodh
që këto dokumente nuk mund të
nxirren për shkak se adresa është
në emër të babait, ndërsa djemtë
edhe pse në mënyrë ligjore janë të

ndarë nga babai dhe kanë familjet
e tyre, nuk mund të nxjerrin këto
fletë evdientuese për shkak se in-
stitucionet komunikojnë vetëm
me babain”, ankohen në kushte
anonimiteti banorët e fshatit sh-
qiptar Slivnik të Velesit. Bile sh-
tojnë se ekzistojnë me qindra raste
të tilla ku për shkak të problemeve
të tilla administrative, që nuk
lejojnë të nxjerrin licencat e
prodhimtarisë së duhanit për vi-
tin e kaluar, nuk mund të paguajnë
mundin e tyre. 

Në ndërkohë, me propozim-
ligjin e ri që gjendet në procedurë
parlamentare, parashikohet të
anulohet përdorimi i fletë-evi-
dencës prej vitit të ardhshëm. Me
këtë, dispozitat ligjore pritet që
dukshëm të zvogëlohen dhe të
lehtësohen më shumë procedurat
administrative për kultivuesit e
duhanit, të cilët në të ardhmen -
në mënyrë direkte do të nënshk-
ruajnë kontrata me kompanitë
grumbulluese të duhanit. 

Sipas Ministrisë së Bujqësisë,
pritet që me ndryshimet ligjore,
një llogaridhënie më e madhe
lidhur me përmbajtjen e kontra-
tave që duhet edhe publikisht të
shpallet më së voni deri më 28
shkurt të vitit rrjedhës në tabelën
e njoftimeve në selinë e grumbul-
luesit apo ueb faqen e kompanisë
që grumbullon duhan. Njëherazi
do të krijohet mundësi për hapjen
e punkteve shtesë për grumbullim
përgjatë rrjedhjes së grumbulli-
mit, ndërsa parashikohen edhe më
shumë përfitime të tjera për të
gjitha palët.

Në ndërkohë, kompetentët
thonë se sivjet janë grumbulluar
afër 25 mijë tonë duhan me çmim
mesatar prej 214.24 denarë për ki-
logram. Sipas të dhënave të In-
spektoratit Shtetëror të Bujqësisë,
janë paguar mbi 5.3 miliardë de-
narë apo 98.24 për qind e mjeteve
për duhanin e dorëzuar deri në 15
mars si afat i përcaktuar ligjor.
Njëherësh, në Njësitë rajonale të
Ministrisë së Bujqësisë në rrjedhë
e sipër është nxjerrja e fletëve evi-
dentuese. Kultivuesit e duhanit do
të fitojnë edhe 80 denarë për kla-
sën e parë të duhanit, 70 denarë
për klasën e dytë dhe nga 60 de-
narë për kilogram të dorëzuar
edhe për klasën e tretë dhe të tje-
rat. Ndryshe, në vitin 2017 janë
grumbulluar 23.559.122 kilogram
duhan me çmim mesatar prej
217.60 denarë. 

Shtrenjtohen
benzinat, ulet
çmimi i dizelit
Shkup, 18 mars - Benzina Eurosu-
per BS 95 prej mbrëmë në me-
snatë shtrenjtohet për 1.5 de-
narë, ndërsa Eurosuper BS-98
për një denar, ndërsa çmimi i di-
zelit dhe i vajit ekstra të lehtë
për amvisëri ulet për gjysmë de-
nari, vendosi Komisioni rregul-
lator për energjetikë. Çmimi i ri i
Eurosuper BS-95 arrin 66 denarë
për një litër, ndërsa 67.5 denarë
për Eurosuper BS-98. Një litër
Eurodizel (D-E V) do të shitet
për 60,5 denarë, ndërsa vaji ek-
stra i lehtë për amvisëri (EL-1) 49
denarë. Për .149 denarë është
ulur çmimi i mazutit M-1 NS
dhe një kilogram nga ky
energjens do të kushtojë 32.698
denarë. Rritja e çmimeve me
pakicë të derivateve të naftës në
mesatare arrin 0.09 për qind.
KRRE e vërtetoi çmimin e ri të
karburanteve në bazë të çmimit
mesatar të naftës së papërpu-
nuar dhe kursit të denarit në
krahasim me dollarin në dy
javët e kaluara.

Shkup, 18 mars - Hetimet e Prokuro-
risë Publike nuk kanë gjetur gabi-
me në punën e Fondit Pensional
dhe Invalidor, ndërsa nuk është
rrezikuar e drejta e pensionit për
asnjë të siguruar. Kështu thuhet në
rezultatet e hetimeve të para të
Prokurorisë Publike, e cila që para
dy muajve, nisi hetime për Punën
e FPI-së pas padisë së ngritur nga
ministrja e Punës dhe Politikës So-
ciale, Milla Carevska.

“Prokuroria Themelore Publike
Shkup intensivisht vepron për pa-
dinë penale nga Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale kundër
kryerësit të panjohur për vepër pe-
nale 'keqpërdorim i detyrës zyrta-
re dhe autorizimeve' sipas nenit
535 nga Kodi Penal, ndërsa ka të

bëjë me shpërndarjen e të sigu-
ruarve në shtyllën e dytë të siste-
mit pensional dhe mospagimi i
kontributeve në fondet private
pensionale”, thuhet në kumtesën e
Prokurorisë, ndërsa konfirmojnë
se nuk është rrezikuare drejta e
pensionit të të siguruarve. "Në sua-
za të procedurës parahetimore të
MPPS-së, është kërkuar edhe në
PTHP në mënyrë shtesë ka dorë-

zuar dokumente të cilat kanë të
bëjnë me mbikëqyrjen e Ministri-
së ndaj punës së Fondit të Siguri-
mit Pensional Ivalidor. Deri në këtë
moment, deri te PTHP nuk kanë
arritur raportet e kërkuara nga Enti
shtetëror për Revizion për rishiki-
met e kryera në Fondin e Sigurimit
Pensional dhe Invalidor në pe-
riudhën kritike. Prokurori Publik
do të vendos nëse është e nevojsh-

me të ndërmerren edhe veprime
tjera gjatë procedurës paraheti-
more. Nga kontrolli i deritani-
shëm, prokuroria konfirmoi se nuk
është rrezikuar e drejta e pensionit
të të siguruarave në Republikën e
Maqedonisë së Veriut”, thuhet në
njoftimin e Prokurorisë.

Nga Prokuroria përkujtojnë se
më 8 shkurt të këtij vitit, prokuro-
ri publik kompetent i cili vepron
në padinë penale të parashtruar, e
mori në pyetje edhe parashtrue-
sin e padisë, ministren e Punës
dhe Politikës Sociale, Mila Carov-
ska. Ndryshe, ministrja Carovska
në një pres konferencë, dy muaj
më parë, akuzoi drejtuesit e Fon-
dit Pensional në gjashtë vitet e
kaluara se kanë keqpërdorur rreth
19 milionë euro, me çka pasuan
reagime të zyrtarëve të BDI-së, të
cilët madje i kërkuan përgjegjësi
ministres për akuzat, siç thanë në
BDI, "paushalle" dhe "tendencio-
ze". (O.Xh)

HETIMI I PROKURORISË NUK GJEN GABIME NË PUNËN E FPI-së

Fondi ka punuar drejtë
Nga kontrolli i
deritanishëm,
prokuroria konfirmoi
se nuk është rrezikuar
e drejta e pensionit të
të siguruarave në
Republikën e
Maqedonisë së Veriut

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

KULTIVUESIT E DUHANIT NË HALL ME NXJERRJEN E FLETË EVIDENCËS 

Çmimi OK, telashe me dokumentet 
Një pjesë e bujqve në
terren thonë se janë të
kënaqur me çmimin
grumbullues, por kanë
probleme
administrative për
evidentimin e
prodhimtarisë së tyre të
duhanit, për shkak të së
cilave nuk mund
realizojnë as
shitblerjen dhe as të
fitojnë subvencionet që
ju takojnë me ligj

ÇDO DITË E MË SHUMË SIPËRFAQE E MBJELLUR ME DUHAN 
Nga Agjencia Pagesore tashmë informuan se sapo
të përfundojnë të gjitha procedurat administrative
rreth kontrolleve, do të pasojë edhe pagesa e
subvencioneve për prodhuesit e duhanit. Në
rekoltën për vitin 2018 janë mbjellur 14.802
hektarë me duhan, ndërsa janë kyçur 34.104
kontrata me nëntë ndërmarrje blerëse. Sasia e
përgjithshme e kontraktuar për blerje paraqet mbi
29.000 tonë duhan. Krahasuar me rekoltën e vitit

2017, për prodhim të duhanit në vitin 2018 janë
dhënë 57 lista evidentuese më shumë se në vitin
2017, dhe janë kyçur mbi 4.700 kontrata më shumë.
Rritje ka edhe tek sipërfaqet e mbjellura me
duhan, dhe atë për 387 hektarë. Rekolta e re
prodhuese do të fillojë sipas Ligjit ekzistues për
duhan dhe prodhime të duhanit, përkatësisht edhe
këtë vit do të jepen lista evidentuese përkatësisht
të ashtuquajtur “kartonë të bardhë”. 

Koha
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Shkup, 18 mars - Bujqit dhe bleg-
torët ankohen se shteti shumë po u
ndihmon jo në zhvillimin e veprim-
tarisë së tyre, por edhe në siguri-
min edhe kushteve më elementare
për të mbijetuar. Ata ankohen për
vonesa në pagesën e subvencione-
ve pa të cilat, siç thonë ata, bizneset
e tyre do të shuheshin. “Subvencio-
net na jepen vetëm atëherë kur të
na del shpirti. Subvencionet duhet
të jepen diku nga muaji i dhjetë
apo i njëmbëdhjetë që bujqit të
mund të përgatiten për shpenzi-
met dimërore Kërkojmë nga shte-
ti që t’i japë përkrahje bujqve e
blegtorëve që të rrisin punën e tyre,
pasi të gjitha çmimet janë në rritje
e sipër, ndërsa puna jonë aspak”,
thotë Ismail Mustafi, bujk nga rajo-
ni i Tetovës. Përveç subvencioneve,
ata kërkojnë sigurimin edhe të
tregjeve për të shitur prodhimet e
tyre, pasi me gjendjen e tanishme,
thonë se nuk mund të sigurojnë as
mbijetesën e familjeve të tyre.

“As shpenzimet nuk na i mbu-
lojnë, as pagesën e punëtorëve dhe
në këtë gjendje siç jemi ne, as veten
tonë nuk e mbulojmë. Si fermer që
jemi, as 300 euro në muaj nuk
mund t’i ndajmë. Ne kemi nevojë
të kemi plasman të mishit, djathit,
leshit, qumështit. Ne këto për mo-
mentin nuk i kemi dhe aspak nuk
jemi të kënaqur”, thotë Refet Fida-

ni, blegtor nga Negotina e Gosti-
varit. Por, nga Qeveria e Maqedoni-
së së Veriut thonë se deri më tani
kanë realizuar të gjitha premtimet
dhe se subvencionet për këto degë,
por edhe të tjera po ndahen në
kohë. Ministri i Bujqësisë, Lupço
Nikollovski, thotë se mjetet janë
në rritje e sipër me qëllim forcimin
e kapaciteteve të tyre.

“Ne po vazhdojmë praktikën e
kthimit të parave që është edhe një
nga premtimet kryesore për page-
sën e rregullt dhe në kohë të sub-
vencioneve. Ne së fundmi bëmë
pagesën e 332 milion denarëve apo
rreth 5.5 milionë euro për mbi 26
mijë bujq për drithëra. Veç kësaj
bëmë pagesën edhe të rreth 16 mi-
lionë eurove për blegtorët për
gjedhet. Gjithashtu ne bëmë edhe
pagesën prej 6 milionë euro për
vreshtarinë, e shumë fonde tjera të
paraparë për subvencione në buj-
qësi e blegtori. Ne do të vazhdojmë
edhe më tej të dëgjojmë zërin e
tyre që të mund t’u dalin në

ndihmë”, ka deklaruar ministri i
Bujqësisë, Lupço Nikollovski.
Njohësit e çështjeve ekonomike,
thonë se është mirë të ndihmohet
ekonomia, përfshirë bujqësinë,
blegtorinë dhe sektorë të tjerë, por
sipas tyre politika e tillë e Qeverisë
nuk ka dhënë efekte në forcimin e
këtyre sektorëve.

Nikolla Popovski, profesor dhe
ish-ministër i Financave në vitet
2002-2006 thotë se me këto masa
bujqësia, por edhe degë tjera të
ekonomisë nuk ka zhvilluar bizne-
set e tyre pasi të gjithë veprimta-
rinë e bazojnë në ndihmën e shte-
tit, por jo edhe të tentojnë që të
forcohet mbi bazën e punës së tyre.
“Nëse ne duam ekonomi funksio-
nale të tregut, atëherë ne nuk
mund ta socializojmë ekonominë
dhe me para publike të ndihmojmë
punësimet, investimet. Ne para
dhjetë vjetësh, kemi nisur me sub-
vencionet në bujqësi apo ta ndih-
mojmë atë me para shtetërore.
Dhe çfarë kemi arritur, ne kemi buj-

qësi e cila jo vetëm që nuk është e
orientuar në ekonominë e tregut,
por bujqësi e cila është bërë e varur
nga fondet shtetërore dhe që do të
gjunjëzohet në momentin e parë
që nuk do të ketë ndihmë nga shte-
ti”. “Ne me këtë politikë nuk e kemi
mësuar që të jetë konkurruese,
sikur po kthehemi në politikën e
mëparshme të sistemit të kaluar që
ka qenë e dështuar. Bujqësia duhet
të nxitet, por jo edhe të bëhet e va-
rur nga fondet shtetërore”, thotë ish-
ministri i Financave, Nikolla Popov-
ski. Subvencionet jo vetëm në
bujqësi, por edhe në sektorë të tjerë
si në ndërtimtari, turizëm, bizneset
e vogla dhe të mesme kanë nisur
në periudhën e qeverisë së VMRO-
së, dhjetë vjet më parë, por që
përkundër kritikave dhe akuzave
për populizëm kanë vazhduar edhe
nga Qeveria e LSDM-së e kryemini-
strit, Zoran Zaev. Më parë vetëm në
bujqësi brenda një vit janë dhënë
subvencione prej rreth 105 milionë
euro. (REL)

Ohër, 18 mars - Në aeroportin e Oh-
rit “Shën Apostul Pali” dje ateroi ae-
roplani i parë i kompanisë “Vizer” i
linjës së sapoformuar nga Ohri deri
në Malme, i gjashti sipas madhësi-
së së qytetit në Skandinavi. Nesër në
aeroportin e Ohrit do të realizohet
edhe fluturimi i parë i kompanisë
"Vizer" nga Milano, kështu që bregu
i Ohrit si destinacion më atraktiv
turistik drejtpërdrejtë do të lidhet
me dy tregje të reja, për turistët po-
tencial nga Suedia dhe Italia. Mini-
stri i Transportit dhe Lidhjeve, Goran
Sugareski, i cili ishte në aeroport që
t’i pres 114 udhëtarët e parë nga
Malme, para mediave theksoi se
vendosja e linjave të reja ajrore janë
në drejtim të angazhimeve të insti-
tucioneve të shtetit për përparimin
dhe zhvillimin e komunikacionit aj-
ror në vend, rritjen e kapaciteteve të
aeroportit të Ohrit dhe promovimin
e rajonit të Ohrit-Strugës si desti-
nacion atraktiv turistik. “Aeroportin

në Ohër e promovojmë si mundësi
të hapur për kompanitë e aero-
planëve me kosto të ulët, që do të
ofrojnë destinacione të reja për qy-
tetarët. Linja Ohër-Malme është
pjesë e marrëveshjes me ‘Vizer’, e
nënshkruar në janar të këtij viti.
Këtë muaj do të vendosen katër de-
stinacione të reja edhe atë dy nga
Ohri, për Malme dhe Milano, ndër-
sa prej nesër vendoset linja nga
Shkupi deri në Baden-Baden, si dhe

atë për Bremen. ‘Vizer’ paralajmëroi
vendosjen e tetë linjave të reja. Pres
që kështu vendosja e politikave do
t’i arsyetojnë pritjet tona për num-
rin e rritur të turistëve, ndërsa
njëkohësisht edhe destinacione të
reja evropiane për qytetarët”, tha
Sugareski. Sipas të dhënave që i
nxori, rezultatet e para tregojnë
rritje të numrit të udhëtarëve në dy
muajt e parë të këtij viti në dy aero-
portet për 4.2 për qind ose 4.6 për

qind për aeroportin e Ohrit, kraha-
suar me vitin e kaluar, që ishte
rekord. Ministri Sugareski pret që
ky lloj trendi rritës të vazhdojë në
mënyrë shtesë me vendosjen e
linjave të reja. Siç theksoi Sugareski,
për periudhën deri në vitin 2020 për
mbështetje financiare për linjat aj-
rore të reja që do të mundësoj zhvil-
lim të turizmit, janë paraparë 312
milionë denarë ose pesë milionë
euro. “Qeveria përmes Ministrisë së
Transportit dhe Lidhjes do të ndajë
mbështetje financiare prej 40 mijë
euro për çdo vendosje të re të desti-
nacionit ajror. Për çdo destinacion të
ri nga aeroporti i Ohrit është para-
parë mbështetje financiare prej 13
euro për udhëtarë që nisen në vitin
e parë të kontratës, 12 euro vitin e
dytë, 11 në vitin e tretë”, sqaroi Suga-
reski, duke theksuar se koncesiona-
ri i aeroportit TAV dhe “Vizer” mbe-
ten partnerë serioz për
bashkëpunim në  komunikacionin

ajror dhe turizëm. Nga menaxh-
menti i TAV Maqedoni shprehën kë-
naqësi për zhvillimin e  vazhdue-
shëm të rrjetit të linjave ajrore të
aeroportit “Shën. Apostul Pali” në
Ohër. Në pajtim me marrëveshjen,
është paraparë që fluturimet e de-
stinacioneve të reja gjatë kohës së
sezonit turistike veror të realizohen
dy herë në javë, dhe atë deri më 13
shtator fluturimet nga aeroporti i
Ohrit deri në Malme të jenë të
hënën dhe të premten, ndërsa prej
18 shtator të mërkurën dhe të
dielën, përderisa fluturimet për Mi-
lano deri 30 mars të jenë të martën
dhe të shtunën, ndërsa prej 1 prillit
të hënën dhe të premten. Në
kuadër të marrëveshjes së nënshk-
ruar me “Vizer”, kompania e aero-
planëve është e obliguar nga kor-
riku të filloj me realizimin e
fluturimeve të drejtpërdrejta për
Ohër nga qytetet gjermane Memin-
gen dhe Dortmund.

Martinovska
paditet për urrejtje
ndaj shqiptarëve
Shkup, 18 mars - Ministria e Punë-
ve të Brendshme paralajmëroi
kallëzim penal pas dokumenti-
mit të rastit me publikimin në
Fejsbuk nga Frosina Tina Marti-
novska, e cila këtyre ditëve është
shpërndarë në këtë rrjet sociale.
“Sektori për krim kompjuterik
dhe forenzikë digjitale në koor-
dinim me prokurorinë kompe-
tente vazhdimisht ndërmerr
masa dhe aktivitete për sanksio-
nim të përhapjes së gjuhës së ur-
rejtjes në rrjetet sociale, zakoni-
sht në Fejsbuk, ndërsa i tillë
është edhe rasti me postimin e
Frosina Tina Martinovska, e cila
këtyre ditëve është shpërndarë
në këtë rrjet social dhe pas doku-
mentimit të rastit do të ngritë
kallëzim përkatës penal”, thek-
sohet në kumtesën e Ministrisë.
Nga verifikimet e kryera në evi-
dencën personale të MPB-së,
është konstatuar se personi Fro-
sina Tina Martinovska nuk pu-
non në Ministri, siç u transmetua
në një pjesë të mediave. “Sektori
për krim kompjuterik dhe foren-
zikë digjitale edhe më tej do të
vazhdojnë me aktivitetet me qël-
lim të sanksionimit të rasteve të
këtilla. U bëjmë thirrje të gjithë
qytetarëve që rastet e këtilla t’i
denoncojnë në stacionin më të
afërt të policisë apo në adresën
cybercrime@moi.gov.mk, thek-
sohet në kumtesën e MPB-së.

"VIZER" ZGJERON LINJAT E FLUTURIMEVE

Linja të rregullta nga Malme dhe Milano deri në Ohër
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BUJQIT ME KËRKESË TË RE DREJTUAR SHTETIT

Subvencione bashkë me tregun
“As shpenzimet nuk na i mbulojnë, as pagesën e
punëtorëve dhe në këtë gjendje siç jemi ne, as veten tonë
nuk e mbulojmë. Si fermer që jemi, as 300 euro në muaj
nuk mund t’i ndajmë. Ne kemi nevojë të kemi plasman të
mishit, djathit, leshit, qumështit. Ne këto për momentin
nuk i kemi dhe aspak nuk jemi të kënaqur”, thotë Refet
Fidani, blegtor nga Negotina e Gostivarit
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      Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015, 27/16 dhe 120/18), ndërsa në lidhje me Vendimin 
për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0204-865 të datës 14.03.2019, Drejtori kryesor ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së 
Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së 

Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të 
marrëdhënies së punës për kohë të caktuar me punëtorët për vendet e 
punës në vijim: 

 
Drejtoria e SHA Ekonomia e ujërave të RM - Shkup 
- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për 

rregullimin e shtretërve të lumenjve  
 (për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë shkalla VII/1 ose së 

paku 240 kredi të arritura sipas SETK, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 24.000,00 denarë. 
 
- Tre (3) persona për vendin e punës – Referent për realizim të 

procedurës për shitje të rërës dhe përcjellje të realizimit të 
marrëveshjeve të lidhura  

 (për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë IV të arsimit të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë 

pune.  
Pagesa bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Referent për furnizim me ujë  
 (për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë IV të arsimit të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë 

pune.  
Pagesa bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Referent për  drenazh, 

kahëzim të ujit të rrjedhur dhe mirëmbajtjen e sistemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë IV të arsimit të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë 

pune.  
Pagesa bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Bitollsko Pole – Manastir  
1. 1 (një) person për vendin e punës - Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë II ose IV të mbaruar arsimi i mesëm, tre vjet përvojë 

pune në drejtim me makinë për ndërtim 
Pagesa bazë për vendin e punës është 20.000,  denarë 
 
- Dy (2) persona për vendin e punës - Operator për mirëmbajtje të 

hidrosistemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Bregallnicë - Koçan: 
- Dy (2) persona për vendin e punës - Operator i digës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 
 
- Tre  (3) persona për vendin e punës – Teknik për ujitje dhe 

mirëmbajtje të hidrosistemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm ndërtimtari, bujqësi ose 

arsim teknik, me një vit përvojë pune në profesionin.   
Rroga bazë për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 
 
- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
- Një (1) persona për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Sveti Nikoll – Sveti Nikoll 
- Një (1) person për vendin e punës - Operator i branës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Teknik për ujitje dhe 

mirëmbajtje të hidrositemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm ndërtimtari, bujqësi ose 

arsim teknik, me një vit përvojë pune në profesionin.   
Rroga bazë për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 
- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Skopsko Pole - Shkup: 
- Tetë  (8) persona për vendin e punës – Operatorë për mirëmbajtje 

të HMS 

(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Dy (2) persona për vendin e punës – Rojtar 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 
 
Filiali Prilepsko Pole - Prilep 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Dy (2) persona për vendin e punës - Operator ndihmës i pajisjes 

hidromekanike 
 (për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Crn Drim - Ohër 
- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Tetovë - Tetovë 
- Dy (2) persona për vendin e punës – Teknik për ujitje dhe 

mirëmbajtje të hidrositemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm ndërtimtari, bujqësi ose 

arsim teknik, me një vit përvojë pune në profesionin.   
Rroga bazë për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Gostivar - Gostivar 
- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Kumanovsko-Lipkovsko Pole - Kumanovë: 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Operator i  nyjës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Strumiçko Pole - Strumicë: 
 
- Një (1) person për vendin e punës –Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës - Teknik për ujitje dhe 

mirëmbajtje të hidrositemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 

Me shkallë III ose IV të mbaruar arsimi i mesëm ndërtimtari, 
bujqësi ose arsim teknik, me një vit përvojë të punës në profesionin. 

Rroga bazë për vendin e punës është 16.000,00 denarë 
 
- Dy (2) persona për vendin e punës - Operator i digës Turija, 

Ilovica, Novoselska   
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 13.400,00 denarë. 
 
- Tre (3) persona për vendin e punës – Operator i prizës kryesore të 

digës Vodoça dhe Markova reka 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesme të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Rroga bazë për vendin e punës është 13.400,00 denarë. 
 
- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës - Operator për mirëmbajtje të 

hidrosistemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Radovishko Pole - Radovish: 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Tikvesh - Kavadar: 
- Një (1) person për vendin e punës – Makinist 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me shkallë III ose IV të arsimit të mesëm të mbaruar, tre vite 

përvojë pune në drejtim me makinë për ndërtim.  
Rroga bazë për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
- Tre (3) persona për vendin e punës – Operator për mirëmbajtje të 

hidrosistemeve 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
- Katër (4) persona për vendin e punës – Operator i pompave 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 
 
- Njëzetegjashtë (26) persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Berovë – Berovë 
- Dy (2)  persona për vendin e punës – Ujitës 
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Vardari Jugor – Gjevgjeli 
- Një (1) person për vendin e punës – Operator i prizës kryesore  
(për periudhën deri më 31.05.2019) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Rroga bazë për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar 
javor të punës prej 40 orëve. 

Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri në ora 
15,30 me pauzë prej 30 minutave. 

 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 
 Fletëparaqitje; 
 Kopje të letërnjoftimit; 
 Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter); 
 Dëshmi për përvojën e punës për vendin e punës për të cilën 

kërkohet përvoja; 
 Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
 Kontakt telefoni 

  Shpallja zgjatë 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit. 
 Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e 

nevojshme për plotësim të kushteve të posaçme sipas kësaj shpallje 
mund t’i dorëzojnë drejtpërdrejtë deri në arkivin e Shoqërisë aksionare 
Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup, rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10-a Shkup ose përmes 
postës, me shenjë “PËR SHPALLJE”. Telefoni për kontakt: 078-440-
518, personi për kontakt Katerina Mançeva.  

Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 
45/90/120 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje varësisht nga numri i 
kandidatëve të paraqitur për vendin e theksuar të punës. 

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pakompletuara nuk 
do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
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Urim HASIPI

Tetovë, 18 mars - Hashije Jusufi, 34
vjeçare, nënë e vetme me një vajzë
dy javësh, jeton te vëllai i saj në
fshatin Bojanë të komunës së Sa-
rajit, pasi që muaj më parë kur ish-
te shtatzënë, ishte braktisur nga
burri dhe ka ngelur e vetme ku
duhet të kujdeset për vajzën e saj
të vogël, Ajlindën dy javëshe dhe
nënën e saj të moshuar. Ata nuk
kanë kurrfarë të ardhurash, jetojnë
në një dhomë të ftohtë në shtë-
pinë e vëllait , pa ngrohje dhe pa
ushqime të mjaftueshme, si për
veten ashtu edhe për vajzën e
vogël 2 javëshe. 

“Kërkoj ndihmë nga të gjithë
njerëzit human, të më ndihmojnë

me çfarëdo qoftë më shumë për
këtë vajzën e vogël, kam qenë e
martuar, burri më ka braktisur kur
isha shtatzënë, fëmija më ka lin-
dur këtu te nëna, e kam lindur në
spital në Shkup, por tash jemi këtu
te shtëpia e vëllait, sepse burri më

ka braktisur edhe vet nuk e di se ku
mund të jetë, ku mund të ketë
shkuar. Ka ikur diku, dhe nuk
lajmërohet më. Me siguri ka gje-
tur ndonjë grua tjetër, ndërsa mua
më ka lënë me një fëmijë të vogël
në mes të katër rrugëve pa

zgjidhje, dhe tani duhet që të kuj-
desem vet për vajzën. Për me
ngrënë nuk kemi asgjë. Kam dalë
kam marrë veresi në dyqan qumë-
sht për këtë të voglën, se nuk kemi
ndihmë nga askush”, thotë ajo. 

Nëna Hashije thotë që kur
është braktisur nga bashkëshorti,
është bërë barë edhe për vëllain i
cili nuk është në gjendje të mirë
ekonomike që të përkujdeset edhe
për të dhe vajzën e saj të vogël,
prandaj është detyruar që të
kërkojë ndihmë nga njerëzit ba-
mirës dhe human, që ta ndih-
mojnë të fus kokën diku në një am-
bient më të ngrohtë me kushte më
të mira. Për të rritur vajzën, ajo sh-
prehet se ka nevojë edhe për ush-
qime, qumësht dhe veshmbathje,
si për veten po ashtu edhe për
vajzën. “Nuk kemi kurrfarë të
ardhurash, as ndihmë sociale,
asgjë, as nëna nuk merr as pen-
sion, as ndihmë sociale, prandaj e

kemi mjaftë të vështirë jetojmë në
skamje, me veresi. Deri më sot, nuk
na ka ndihmuar askush, prandaj
bëj apel deri te të gjithë bamirësit
të na ndihmojnë, kam nevojë për
gjithçka, për ushqime më shumë,
por edhe për një vend ku mund të
fusim kokën për të rritur vajzën”,
shprehet ajo. Në ndërkohë, ajo ka
patur probleme edhe me vajzën
dy javëshe. “E kam patur në spital
në Shkup, tash është mirë, mirë
duket, por sërish më 21 mars duhet
ta dërgoj në spital në Shkup. Kam
nevojë për gjithçka, për veshm-
bathje, për ushqim, për strehim se-
pse në këtë shtëpi nuk mund të
mbijetoj. Vëllai për veten të kujde-
set apo për mua, nuk ka mundësi”,
apelon kjo nënë nga fshati Bojanë.
Të gjithë ata njerëz bamirës, hu-
man, që duan dhe kanë mundësi
ta ndihmojnë Hashije Jusufin nga
fshati Bojanë, le të paraqiten në
numrin e telefonit 072-664-402. 

Dibër, 18 mars - Organizata e Kry-
qit të Kuq të qytetit të Dibrës dhe
dhuruesit e gjakut edhe sivjet 17
mars, Dita e dhurimit të gjakut në
vendin tonë, e pritën me rezultatet
të cilat janë për t’u respektuar. “Ba-
norët e Komunës së Dibrës dhe
Qendrës Zhupa edhe më tej janë
në kulmin e më humanëve kur
bëhet fjalë për shtrirje vullnetare
të dorës dhe dhurim të gjakut që
do të thotë jetë. Në periudhën e
fundit janë mbledhur 189 njësi
gjaku. Prej tyre 69 njësi gjaku janë
mbledhur në aksion të jashtë-
zakonshëm, ndërsa 120 njësi gjatë
nevojës për këtë, ose popullorçe e
quajtur gjak familjar”, deklaroi për
MIA-n, Isni Telqiu, sekretar i Orga-
nizatës komunave të Kryqit të Kuq
të Dibrës. 

Sipas tij, viteve të fundit rre-

gullisht e tejkalon numrin prej
600 njësi gjaku. “Vjet kemi
mbledhur 634 njësi gjaku në
nëntë aksione të dhurimit të
gjakut. Ajo që më gëzon është fak-
ti që rritet numri i atyre të cilët për

herë të parë dhurojnë gjak dhe
mes tyre shumica të rinj. Nga
numri i përgjithshëm, për herë të
parë gjak dhuruan 112 persona
prej tyre 80 për qind janë të rinj”,
thotë Telqiu. Aksionet zbatohen

me ekipe të Institutit për mjekësi
të transfuzionit. Në bazë të marrë-
veshjes me këtë Institucion dhe
duke e pasur parasysh gjendjen e
mirë me rezervat e gjakut, sivjet
janë paraparë më pak aksione se
vjet, gjegjësisht shtatë të rregull-
ta dhe një të jashtëzakonshëm, i
cili tani më është zbatuar. 

“Jo vetëm në aksione të organi-
zuara, dibranët rregullisht paraqi-
ten edhe kur ndokush ka nevojë
për gjak. Për ta nuk është me
rëndësi për kë japin gjak, por të
shpëtojnë jetë”, thekson Tepqiu.
Duke ua uruar 17 marsin, Ditën e
dhurimit të gjakut në vend, ai sh-
preh falënderim dhe respekt ndaj
të gjithë dhuruesve të gjakut, indi-
vidëve, kompanive, institucioneve
që e kanë ndihmuar zhvillimin e
dhurimit të gjakut në Dibër.

Kërçovë, 18 mars - Gjatë këtij viti pritet të fillojë
procedura për kompletimin e dokumentacio-
nit të plotë për ndërtimin e rrjetit të kanalizi-
mit për trajtimin e ujërave të zeza në rajonin e
Zajazit të Kërçovës, me ç’farë komuna e
Kërçovës do të jetë njëra ndër komunat e para
në vend që do ta zgjidhë tërësisht problemin
me ujërat e zeza, paralajmëroi kryetari i Ko-
munës së Kërçovës, Fatmir Dehari.

Pas projektit të përfunduar me sukses të
stacionit pastrues për trajtimin e ujërave të

zeza me mjetet e programit IPARD të BE-së në
vlerë prej nëntë milionë euro, me ç’rast u ndër-
tua njëri ndër stacionet më bashkëkohor të fil-
trimit në vendin tonë vendosën të na ndihmo-
nin edhe me një projekt tjetër të madh siç
është rrjeti i kanalizimit për rajonin e Zajazit,
por edhe në vende të tjera ku ende nuk ka rrjet
të kanalizimit”, tha Dehari, ndërsa shtoi se i
gjithë sistemi që parashikohet të ndërtohet
dom të kyçet në tashmë stacionin e ndërtuar të
filtrimit dhe do të kushtojë 14 milionë euro.

“Ne si komunë tashmë jemi nga fundi me
dokumentacionin e nevojshëm dhe me fillim
të sezonit të ndërtimit pritet të fillojë të reali-
zohet ky investim i madh infrastrukturor, që
duhet të theksohet nuk varet shumë nga ne të
vetë realizimit por nga përfaqësuesit e BE-së
dhe Qeveria, e cila është bashkëfinancues i
projektit përmes Ministrisë së Ekonomisë, por
është shumë me rëndësi kjo që administrata
komunale pjesën e saj të punës e ka kryer me
sukses”, theksoi Dehari.

Panele
fotovoltaike
në objektet
publike të
Zhelinës
Tetovë, 18 mars - Kryetari i Ko-
munës së Zhelinës, Blerim Sej-
diu, nëpërmjet një konference
me gazetarë, ka prezantuar
një projekt të rëndësishëm për
komunën e Zhelinës, projekt
ky i financuar nga Bashkimi
Evropian, administruar nga
Banka botërore dhe imple-
mentuar nga Ministria e Fi-
nancave në bashkëpunim me
Komunën e Zhelinës. Ky
projekt ka të bëjë me vendo-
sjen e paneleve fotovoltaike
në shkollën fillore “Luigj Gu-
rakuqi” në Zhelinë, në shkollën
fillore “Pashko Vasa” në
Grupçin dhe objektin e Ko-
munës së Zhelinës dhe ka për
qëllim reduktimin e harxhi-
meve të energjisë elektrike.
Projekti realizohet për herë të
parë në objektet publike të kë-
saj komune, dhe në të ardh-
men do të realizohet edhe në
objektet tjera. Ky projekt
është në procedurë të realizi-
mit, dhe së shpejti pritet që të
vihet në përdorim fillimisht në
këto dy shkolla fillore, që gra-
vitojnë në komunën e Zhe-
linës, dhe në objektin e kësaj
komune. (U.H)

Kërçova sivjet do ta zgjidhet problemin me ujërat e zeza

KRYQI I KUQ NË DIBËR SHËNOI 17 MARSIN

Dibranët të parët për dhurim të gjakut

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

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

E BRAKTIS BURRI, 34 VJEÇARJA KËRKON NDIHMË

Nëna e braktisur kërkon ndihmë
për foshnjën 2 javëshe

Nëna Hashije thotë se që
kur është braktisur nga
bashkëshorti, është bërë
barë edhe për vëllain, i
cili nuk është në gjendje
të mirë ekonomike që të
përkujdeset edhe për të
dhe vajzën e saj të vogël,
prandaj është detyruar
që të kërkojë ndihmë
nga njerëzit bamirës 

Koha
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N
uk i kisha folur time bije për
luftërat dhe gjakderdhjen
kudo nëpër botë e gjeta ve-
ten para saj si me faj ditën

kur ajo më pyeti se përse ndeshen civi-
lizimet, ndërsa unë duhesha t’a thje-
shtësoja deri në pehollë këtë rrëfim!
Sa tundim i vështirë ky imi! Pyetja e
saj asaj dite ishte rezultat i tragjedisë
njerëzore që solli akti i një të çmendu-
ri në xhaminë e Zelandës së re! Ky nje-
ri antinjeri, vrau njerëz të pafajshëm!
Vrasjen e dënon secila fe, secila për një
! Në bisedë e sipër me time bijë , kup-
tova që ajo barte në vete shqetësimin
që ia kish shkaktuar debati i moshatë-
reve të saj nëpër rrjetet sociale
menjëherë pas këtij akti mizor, e që ki-
shte të bënte me dilemën se përse në
armën e vrasësit kish qëndruar dhe
emri i heroit tonë kombëtar Skender-
beu! E të hysh në trurin e tjetrit është
një mision pothuajse i paarritshëm,
vështirë se mund të supozosh madje se
përse ky njeri ndër emrat, në armë kish
vënë edhe emrin e Skenderbeut, por
prandaj pikërisht kjo dilemë kish bërë
që moshatarët e vajzës sime t’a lidhnin
emrin e heroit tonë kombëtar me pa-
ragjykimin banal nëse betejat e tija ki-
shin qenë për të mbrojtur krishteriz-
min e për të ndaluar islamizimin e
shqiptarëve. Ime bijë për dallim nga
unë, në vend të reagimit emocional
spikat me mendim pragmatik dhe
qëndrimi i saj kishte qenë i prerë në
atë debat të rëndë. Tek ime bijë shoh
tendencën e thjeshëtzimit të kuptue-
shmërisë së fenomeneve prandaj pa
një pa dy kish reflektuar me gjykimin
e saj se betejat e Skenderbeut gjith-
monë do jenë shkas për interpretime
të ndryshme , me rrëndësi është që ne
si shqipatrë të dimë e të pranojmë se
betejat e tija nuk ishin kundër islami-
zimit por ishin beteja për çlirimin nga
sundimi. Po, pikërisht kjo ishte spika-
ma e betejave të Skënderbeut! Pady-
shim, ne të dyja ramë dakord se vënia
e emrit të tij në armën me të cilën për-
bindëshi në Zelandën e re vrau njerëz
të pafajshëm, ishte një provokim për të
ngjallur e kthyer sërish ndër shqiptarë
temën feja ose kombi. Të jetë e porosi-
tun kjo ngjarje morbide enkas për të
shkaktuar një debat të këtillë përpla-
sjesh civilizimesh ndër ne shqiptarët!?
Sigurisht që jo, ky trajtim do ishte një
konspirim i pashteg, por për njeriun
me mendje të shëndoshë ishte e qartë
se ky njeri-anitinjeri urrente të gjithë
ata që nuk i përkisnin besimit të tij fe-
tar, i cili padyshim duhesh të kish qenë
besim antifetar-pra vrastar! Për më
shumë, biseda me time bijë nuk mori
fund me gjykimin racional të sajin mbi

qëllimin e betejave të Skënderbeut -
heroit tonë kombëtar, por ajo vazhdoi
të më shpalosë emocionin e saj nga
një film dokumentar që ish bërë për
luftën e fundit në rajonin ku jetojmë,
luftën e Kosovës. Protagonistë të këtij
dokumentari kishin qenë paramili-
tarët serbë/ushtarët ndoshta, që ki-
shin bërë masakra nëpër fshatrat e
Pejës e Pejën vetë. Nga dokumentari,
ime bijë kish kuptuar se këta ush-
tarë/paramilitarë ndoshta, kishin ve-
pruar nën komandën e një e të ashtu-
quajturit MRTVI. Meqë në
dokumentar ishin shpalosur të dyja
anët e së vërtetës, ajo e viktimës dhe
ajo e ushtruesit të dhunës, për mua
me rrëndësi ishte të kuptuarit e me-
sazhit të dokumentarit nga ana e ime
bije. Ajo racionalizoi kësisoj: shumë
nga ushtarët/paramilitarët ndoshta re-
fuzonin të vrisnin fëmijët meshkuj e
burrat që I kishin rrëmbyer nga shtë-
pitë e tyre , por MRTVI iu kërcënohej
me eliminim fizik të gjithë atyre ush-
tarëve /paramilitarëve ndoshta, të cilët
do kishin refuzuar urdhrin e tij!

Tek ajo më fliste për këto tema të
rëndësisë kardinale, gjeta veten paksa
të shashtisur nga shqetësimet e sime
bije ( e shokëve e shoqeve të saja) për
aktualitetin dhe për gjëmimet e hi-
storisë. Më duhej t’ia mpakja sadopak

këtë mllef të përmbledhur brenda ve-
tes së saj e i thash se lufta është fundi
rezultat I Fundit të Njeriut të Mirë dhe
prandaj kërkojmë t’a evitojmë me çdo
kusht e me aq sa mundemi çdo ditë të
jetës sonë .

… Miq e mikesha, nuk janë institu-
cionet fillimi, jemi ne prindërit - rrë-
fimtarët e parë për fëmijët tanë! Ne
jemi ata që duhemi gjetur përgjigje
për dhimbjen por edhe për festën
kombëtare! Nga ne si prindër pritet
që dilemave të këtilla që ngriti ime
bijë , t’iua gjejmë përgjigjet më të
shkolluara , nuk do kisha thënë më të
rrafinuarat, por kërkimi drejt gjegjeve
të shkolluara duhet të jetë më raciona-
li, më objektivi, më i mençuri, më pak
nxitësi i urrejtjes ndaj Tjetrit/Tjetrës!
Të shkolluarat përgjigje do përm-
blidhnin në veten e vet edhe rrëfimin
e hidhur e të rëndë, por edhe argu-
mentin në dukje pervers e të sëmurë
apo atë të shndoshin, gjithsesi Një
Përgjigje të Shkolluar e të Mençur për
dilemat që ngrenë fëmijët tanë duhe-
mi të kemi gjithmonë! Ultimatumi I
kohës që jetojmë na mëson pikërisht
këtë gjë - Gjetjen e Përgjigjeve! Mund
të ngjajë në skizofrenike gjallnia e
përjetshme e debatit mbi betejat e
Skenderbeut, e si pasojë edhe debati a
feja apo kombi i pari për ne shqiptarët,

e mund të na duket thjesht paradok-
sale se përse pavetëdije fshehim rrëfi-
min mbi pasojat e luftës e konfliktit e
madje nuk iu flasim fëmijëve tanë se
lufta dhe gjenocidi në Kosovë ndodhi
madje në jetën tonë, por kjo nuk
duhet të na lëmekë të vërtetën mbi
dhimbjen dhe gjëmimin e rrobnisë!
Sa më shumë e fshehim rrëfimin mbi
qëllimin e betejave të Skënderbesë,
aq më shumë lejojmë që ai të stigma-
tizohet përkeqaz e të nxisë urrejtje fe-
tare ndër fëmijët tanë …pastaj, sa më
shumë heshtim para tragjedive tona
kombëtare, aq më shumë largohemi
nga vetja jonë …ose, kuptojeni më
thjeshtë, le mësojmë fëmijët tanë
edhe me rrëfimin e mirë edhe me rrë-
fimin e keq mbi ne e për ne, kësisoj
ata i bëjmë të ndërtojnë kuptimin mbi
veten, origjinën, të ardhmen. Madje iu
mësojmë rrëfimin mbi betejën pa-
fund për identitetin dhe kombin e iu
flasim për mënyrën se si të bëhemi
më të mirë se sa që ishim dje. Çdo he-
shtje jona, fshehje apo nxitje konspi-
rimi tek fëmijët tanë do vazhdojë të
ndjellë mosrespekt ndaj përkatësisë
dhe rrefuzim ndaj vetes…sepse çdo
gjë lind nga ne - për ti rritur e gëzuar
më mirë se sa që u rritëm ne!

(Autorja është kolumniste 
e rregullt e gazetës KOHA)

Sa më shumë e
fshehim rrëfimin
mbi qëllimin e
betejave të
Skënderbesë, aq
më shumë lejojmë
që ai të
stigmatizohet
përkeqaz e të nxisë
urrejtje fetare
ndër fëmijët tanë
…pastaj, sa më
shumë heshtim
para tragjedive
tona kombëtare,
aq më shumë
largohemi nga
vetja jonë …ose,
kuptojeni më
thjeshtë, le
mësojmë fëmijët
tanë edhe me
rrëfimin e mirë
edhe me rrëfimin e
keq mbi ne e për
ne...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sa flasim me fëmijët tanë? Nga
Adelina MARKU
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K
isha Katolike, gjendet në
mesin e një “cunami” po-
litike dhe fetar, pasi kar-
dinali dhe Kryepeshkopi

Xhorxh Pell, zyrtari më i lartë i Va-
tikanit në Australi, dhe arkëtari i
Selisë së Shenjtë, u dënua për kri-
me seksuale ndaj fëmijëve. Është
një rast i pashembullt: kurrë më
parë një klerik i këtij niveli, nuk
ishte shpallur fajtor për pedofili.
Për Pell, 77 vjeç, dyert e burgut ka
të ngjarë të hapen shumë shpejt,
por saga e tij gjyqësore do të jetë
shumë e gjatë. Dhe pesha e rolit të
tij, hap një seri pikëpyetjesh, mbi
një sërë pasojat që do të bien mbi
Vatikanin, nga çdo lloj këndvësh-
trimi. Vendimi i njëzëshëm i
Gjykatës së Qarkut tëViktorias, që
e dënon Pell për abuzime me dy
këngëtarëve të mitur të korit të ki-
shës në katedralen e Shën Patrikut
në Melburn, ishte marrë në fakt
që më 11 dhjetor 2018. Por për
shkak të ligjeve australiane, ai
mundi të shpallej vetëm sot. Kjo
ka shkaktuar ndër të tjera, edhe
protesta të ashpra nga shtypi au-
stralian, që akuzoi gjykatën për
censurë.

LARGIMI NGA VATIKANI
“Tërmeti” ishte ndjerë në qar-

qet fetare dhe gazetareske që 2
muaj e gjysmë më parë, kur u pu-
blikuan dëshmitë e para të proce-

sit gjyqësor të Pell. Një sinjal i pa-
gabueshëm ato ditë, ishte largimi
i Pell nga Këshilli i Kardinalëve, i
njohur zakonisht si C9, një grup
pune që ndihmon Papa Françe-
skun në reformimin e Kurisë. Një
ngjarje e bujshme, që çoi
shumëkënd të hamendësojë dë-
nimin e ndodhur. Tani që dënimi
në gjykatën e shkallës së parë
është zyrtar, përjashtimi zyrtar i
Pell nga Vatikani, do të jetë i pash-
mangshëm. Edhe roli i tij i arkëta-
rit - ishte vendosur 4 vite më parë
nga Papa Frnçesku për shkak të
efiçencës së tij - do jetë shumë sh-
pejt diçka që i përket së kaluarës.
Në fakt, Papa Françesku, nuk është
shprehur ende mbi këtë vendim.
Por sipas burimeve të shumta, ra-
sti i Pell ka pasur dhe do të ketë
një ndikim të madh mbi papatin e
tij. Presidenti i Konferencës së Pe-
shkopëve Australianë, Kryepe-
shkopi Mark Kolerixh, ka shprehur
tronditjen e peshkopëve vendas
mbi këtë ngjarje, dhe tha se të
gjithë duhet të jenë të barabartë
para ligjit. Nga Selia e Shenjtë, Atë
Hans Zolner, anëtar i Komisionit
Papnor për Mbrojtjen e Fëmijëve,
tha se do të presë vendimin e
gjykatës së apelit, duke kujtuar ra-
stin e Kryepeshkopit të Adelaides,
“që në shkallën e parë u dënua jo
për abuzim, por pse kishte mbu-
luar një ngjarje të tillë, dhe në

shkallën e dytë u shpall i pafaj-
shëm… Prandaj, le të shohim se
çfarë do të dalë në këtë rast”.

Gjyqtari në Melburn, që do të
merret me rastin, ka deklaruar ta-
shmë se Pell ka shumë të ngjarë të
përfundojë në burg. Shkeljet për
të cilat ai akuzohet - akti i plotë
seksual me një fëmijë nën 16 vjeç

dhe 4 episode të turpshme - dë-
nohen deri në 10 vjet burg secili.
Një nga viktimat e Pell, ishte 13
vjeç kur në vitin 1996, u abuzua në
Melburn. Adoleshenti vuajti nga
stresi post-traumatik dhe depre-
sioni, duke nisur të përdorte drogë
dhe përfundimisht të vdiste nga
mbidoza e heroinës në vitin 2014,
në moshën 30 vjeçare.

NJË ‘DAMNATIO MEMORIAE’ NË
HORIZONT?

Sido që të përfundojë gjyqi, hi-
storia e Pell është një njollë e
rëndë për reputacionin e Kishës,
e cila detyron tani edhe Papën dhe
peshkopët e tij të marrin pozicio-
ne simbolike shumë të ashpra, për
të kundërshtuar kulturën e abu-
zimeve seksuale. Mund të imagji-
nohet tashmë që Kardinali, do të
zhvishet nga çdo titull nderi, siç
ndodhi në fillim të shkurtit me
kryepeshkopin amerikan Teodor
Mekarrik, i shpallur fajtor se kish-
te kërkuar favore seksuale me të
mitur, dhe që u shkarkua
menjëherë nga roli i zëvendëspre-
sident të ‘Football Club Richmond’,
një pozicion që ai kishte mbajtur
prej 20 vjetësh. Kolegji i Shën Pa-
trikut në Ballarat, konvikti ku Pell
kishte studiuar në vitet 1949-1959,
dhe ku kishte marrë nofkën
“Legjenda e shkollës”, hoqi emrin e
tij nga ndërtesa. Sipas gazetarit

Emiliano Fitipaldi , që është marrë
me disa investigime mbi rastin
Pell për revistën “L’Espresso” “pa-
varësisht nga provat e qarta, kardi-
nali është mbrojtur gjithmonë
nga Papa”. “Dhe në fakt edhe nga
gati i gjithë shtypi italian”- tha ai.

MË SHUMË GRA NË VATIKAN?
Sipas ish-famullitarit dhe hi-

storianit të fesë katolike, Pol Ko-
lins, rasti i Pell është më i rëndi në
historinë moderne të Kishës së
Romës. “Po flasim për një njeri, që
praktikisht e ka dominuar Kishën
në Australi për 20 vjet”- tha Kolins
në një intervistë. Për historianin,
me një dënim të ngjashëm hapet
një periudhë zbulesash dhe kriza-
sh, dhe udhëheqësit katolikë e
kanë për detyrë të tregohen më
autoritativë, nga sa kanë qenë deri
më tani. Si ka mundësi - pyet Ko-
lins - që peshkopët australianë,
nuk arritën t’i propozojnë Episko-
patës në Romë figura më të denja
se Xhorxh Pell? Duhet ndërkohë
të përfshihen më shumë gra në
pozitat drejtuese të Kishës, për të
përmirësuar aftësinë e saj për të
menaxhuar raste të tilla. Çfarëdo
që të ndodhë, shpjegon Kolins, kjo
do të mbahet mend si epoka Pell,
dhe do të duhet të veprohet sh-
pejt, për të riparuar të çarat e
shkaktuara nga trashëgimia e tij e
neveritshme. (bota.al)

F
alë misionit të bashkuar të
bashkësisë ndërkombëta-
re, i ashtuquajturi "Shteti
Islamik" është mundur gati

plotësisht, edhe nëse kjo mund të
thuhet me një kufizim: të paktën
ushtarakisht e përkohësisht. Por
nuk duhet t'i jepemi iluzioneve
edhe nëse luftëtari i fundit i IS-it
dorëzohet, dhe merret nën kon-
troll toka e fundit e territorit të tij
që para pesë vitesh ishte gati sa
Britania e Madhe. Më shumë se një
fazë e rëndësishme e fitores nuk
është arritur. Bota nuk duhet të
flejë mbi dafina, duke menduar se
kaloi rreziku i terrorit xhihadist.

KUJDES EDHE MË TEJ
Kujdes në të ardhmen duhet

pasur edhe për shkak të ideologji-

së së salafizmit xhihadist, një pje-
së e përhershme e arsenalit që ka
frymëzuar akte terroriste. Por jo
çdo salafist, pra jo çdokush nga ata
që do të jetojë si myslimanët e
parë është automatikisht një terro-
rist. Spektri është i gjerë, dhe sh-
trihet nga një salafizëm tërësisht
jopolitik, deri tek përkrahësit e bin-
dur, se utopia e tyre arrihet përmes
dhunës, xhihadit.

Aktivizimi i forcave të tilla
mund të ndodhë në çdo moment
edhe pas fitores ushtarake ndaj
"Shtetit Islamik." Ekspertët lloga-
risin me afër 30.000 vetë, luftëtarë
të IS-it që kanë kaluar në ilegalitet
në dy vitet e fundit. Ka gjasa që një
pjesë e tyre do mund të integrohet
në shoqëritë e mëparshme. Por
shumë presin vetëm një shans të ri

për luftë. E ai mund t'u ofrohet sh-
pejt, nëse palët në konflikt, krijojnë
pa dashur një vakuum, ose nëse
SHBA tërhiqet nga Siria. IS-i do ta
mbushte shumë shpejt çdo
vakuum që do të krijohej, siç e bëri
në vitin 2014.

IS dhe organizatat e tij pa-
raardhëse në mënyrë të përsëritur
nuk janë marrë seriozisht. Në fito-
ren e parafundit kundër IS-it në vi-
tin 2008, numri i xhihadistëve që
kaluan në ilegalitet në Irak llogari-
tej në disa qindra vetë. Tre vite më
vonë, kjo organizatë u rikthye me
një forcë të re, sepse komandantët
e saj kishin mësuar nga gabimet e
kaluara dhe ishin përshtatur me
ambientin e ri. Edhe kësaj here nuk
ka për të qenë ndryshe. Një pjesë e
tyre, si edhe më parë do të tërhiqet

në një luftë guerilase me atentate
terroriste, për të vazhduar me
përhapjen e frikës dhe tmerrit. Po
ashtu ata do të përpiqen që ta

transferojnë këtë luftë edhe në
perëndim. Prandaj kërkohet vigji-
lencë e madhe.

RINIA KA NEVOJË PËR
PERSPEKTIVA

Vetëm një gjë të ndihmon që
t'ua marrë terrenin ushqyes xhiha-
distëve: Në vendet e tyre të
origjinës duhet të ketë kushte që
mundësojnë pjesëmarrjen dhe
drejtësinë shoqërore, që të rinjtë
të mos mendojnë se terrori është
rruga e tyre drejt së ardhmes. Edhe
pse kushte të tilla në këto vende
mungojnë, fitorja aktuale mbi IS-
in ka një rëndësi të veçantë. Sepse
IS-it i është marrë më në fund ter-
ritori me të cilin ai "joshte" për të je-
tuar një "jetë islamike" në një "shtet
islamik". (FAZ)

Cunami i Kishës Katolike Nga
Paolo MOSSETTI

Nëse nuk jemi vigjilentë, ISIS-i mund
të rikthehet! Nga

Rainer HERMANN 

Duhet ndërkohë të
përfshihen më shumë gra
në pozitat drejtuese të
Kishës, për të përmirësuar
aftësinë e saj për të
menaxhuar raste të tilla.
Çfarëdo që të ndodhë,
shpjegon Kolins, kjo do të
mbahet mend si epoka
Pell, dhe do të duhet të
veprohet shpejt, për të
riparuar të çarat e
shkaktuara nga
trashëgimia e tij e
neveritshme

Edhe nëse i ashtuquajturi
"Shteti Islamik“ e ka
humbur tanimë të gjithë
territorin e tij, rreziku i
terrorizmit xhihadist nuk
ka marrë fund 
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Filmi ‘Një tregim Prishtine’
është me regji nga Burbuqe Beri-
sha, skenar nga Getoarbë Mulliqi
Bojaj, dhe producent Agron Vula.

‘Një tregim Prishtine’ është
dramë familjare që flet për një fa-
milje të shtresës së mesme, e cila
përballet me sëmundjen e vajzës
së tyre; leukeminë akute dhe
mënyrën se si ata i sigurojnë mje-
tet për shërimin e vajzës. Krejt ky
rrëfim përfundon me shërimin e
vajzës por me shumë peripeci
gjatë asaj kohe. Skenari ndjekë dy
linja dramatike që janë drama fa-
miljare dhe drama korruptive. Në
këtë film luajnë: Donat Qosja, Teu-
ta Krasniqi, Artiola Hamdiju, Bi-
slim Muçaj, Myrvete Kurtishi, Auri-
ta Agushi, Ylber Bardhi, Armend
Baloku, Lis Tafa, Luran Ahmeti dhe

Edi Kastrati.
Film është i mbështetur nga

Qendra Kinematografike e Ko-
sovës në vitin 2015 në kuadër të ka-
tegorisë së filmit të gjatë debutant.

“Një tregim Prishtine” trajton
regjisorja Burbuqe Berisha në fil-
min e saj të parë të metrazhit të
gjatë. Është një temë shumë e
ndjeshme, me të cilën përballen
shumë familje, jo vetëm në Prish-
tinë. Me skenar të Getoarbë Mulli-
qi Bojajt, filmi flet për një familje,
e cila ballafaqohet me humbjen e
biznesit dhe probleme financiare.

Për t’u mos mjaftuar me kaq, çifti
Aurora dhe Beni, të portretizuar
nga aktorët Teuta Krasniqi dhe Do-
nat Qosja, kuptojnë që vajza e tyre
e vetme, Fiona, vuan nga së-
mundja e kancerit, më saktësisht
leukemi akute dhe shërimi duhet
doemos të bëhet jashtë shtetit të
Kosovës. Kjo është një barrë ja-
shtëzakonisht e madhe për fa-
miljen pasi, përveç kësaj, Aurora
është e detyruar të paguajë dy kre-
di, të biznesit të falimentuar të
burrit dhe të banesës së sapoblerë
po ashtu. Pjesë e filmit “Një tre-

gim Prishtine” janë disa prej ak-
torëve më të njohur kosovarë.
Barrën më të madhe mbi supe e
kanë aktorët Teuta Krasniqi dhe
Donat Qosja, të cilët kanë rolet
kryesore, derisa pjesë e tij janë
edhe: Bislim Muçaj, Myrvete Kurti-
shi, Aurita Agushi, Ylber Bardhi,
Armend Baloku, Artiola Hamdiju,
Lis Tafa, Luran Ahmeti dhe Edi Ka-
strati.Për shumicën e aktorëve
puna e Burbuqe Berishës tashmë
është e njohur, derisa edhe këtë të
fundit e cilësojnë bashkëpunim të
jashtëzakonshëm. Krasniqi shtoi
se pjesë e këtij projekti ka qenë që
nga fillimi dhe zhvillimi i punës
deri në këtë pikë thotë se është
duke i dhënë një emocion të
veçantë. Ëmbëlsira e këtij projekti
filmik janë Artiola dhe Lisi. Ndonë-
se luajnë për herë të parë në një
film të metrazhit të gjatë, ata sh-
prehen se po mundohen ta japin
maksimumin që gjithçka të dalë
sa më mirë.Ky film, nga Qendra Ki-
nematografike e Kosovës është
mbështetur me një buxhet prej 30
mijë eurosh. Kjo shumë është tejet
e vogël për realizimin e një filmi
të metrazhit të gjatë dhe, sipas Be-
rishës, kjo po arrihet falë bashkë-
punëtorëve të jashtëm që ka gje-
tur. (KultPlus.com)

Ka hapur dyert më 15 mars pa-
nairi tradicional i librit njëkohësisht
ngjarja më e madhe letrare në Paris,
“Livre Paris”. Me praninë e kryemini-
strit francez Edouard Philippe, u bë
dhe hapja zyrtare të enjten mbrëma
për t’i hapur rrugë pranisë së madhe
qytetare ditëve në vijim. Panairi do
të jetë i hapur deri të hënën (18
mars) ku priten mbi 165,000 vizi-
torë. Ndër 3,900 autorët e prani-
shëm spikasin emra, si: Orhan Pa-
muk, Delphine de Vigan, Javier
Cercas, Maylis de Kerengal, Bernard

Werber, Douglas Kennedy etj. Ta-
shmë tradicionalisht, pjesë e panai-
rit është edhe Kosova me stendën
nacionale të Shoqatës së Botuesve
të Kosovës. Mes 515 pjesëmarrësve
zë vend edhe shteti i Kosovës,
përkatësisht Shoqata e Botuesve të
Kosovës. Në panair janë të prani-
shëm autorët Adem Gashi, Ilire Zaj-
mi, Haxhi Kraki e Marigonë Kelmen-
di, përkthyesi Izet Sylaj etj.

Sivjet, i ftuar nderi në panairin e
librit në Paris është Evropa. Në
kuadër të së ftuarës së nderit është
edhe Kosova, me ç’rast prezantohet
në debatin e së premtes me autorët
e pranishëm. Krahas kësaj, në pre-
zantimet e autorëve evropianë kanë

hapësirë të veçantë prezantuese au-
torët Agim Vinca, Eqrem Basha, Ili-
re Zajmi dhe Jusuf Buxhovi, librat e
të cilëve janë botuar në gjuhën frën-
ge.

Në Panairin e librit të Parisit të
premten skena e Evropës u hap me
debatin publik njëorësh kushtuar
letërsisë shqipe të prodhuar në Ko-
sovë. Ky debat publik u drejtua në
gjuhën frënge nga intelektualët Kla-
ra Buda dhe Nezir Kraki dhe zgjoi
shumë interesim tek të pranishmit
dhe pati vlerësim të lartë nga orga-
nizatorët. Katër autorët e prani-
shëm, Ilire Zajmi, Adem Gashi, Ma-
rigona Kelmendi dhe Haxhi Kraki
folën për qasjen e letërsisë në këto

20 vjet. Meqë këtë vit Evropa ishte e
ftuara e nderit dhe jo të gjitha ven-
det kishin fatin ta hapin këtë aktivi-
tet dhe të kishin një panel me au-
torët e pranishëm në panair.

Tema e panelit ishte letërsia sh-
qipe e Kosovës 20 vjet pas Rambuje-
së, ndërhyrjes së NATO-s dhe 11 vjet
Kosovë të pavarur si dhe letërsisë
botërore të përkthyer në shqip dhe
veçanërisht letërsia frënge. Aktivi-
teti u ndoq nga media franceze që e
lajmëroi direkt nga panairi i librit
(Livre Paris). Stenda e Kosovës L117
ndodhet në kuadër të stendës mysa-
fire të nderit, Evropës. Që nga the-
melimi i tij, “Livre Paris” është panair
që mbahet mes datave 16-19 mars.
Këtë vit ky panair po mëton të fe-
stojë diversitetin e Evropës dhe letër-
sisë së saj. Ky organizim përpiqet t’i
nderojë në maksimum të gjithë shk-
rimtarët pjesëmarrës duke organi-
zuar diskutime që lidhen me ta apo
krijimtarinë e tyre si dhe duke orga-
nizuar takime të ndryshme me
lexues. Përfshirja e sa më shumë
gjuhëve të botës është një tjetër sy-
nim i këtij organizimi. (ZËRI)

Letërsia shqipe
në Panairin e
Librit në Lajpcig 

Letërsia shqipe do të jetë e
pranishme në Panairin e Librit
në Lajpcig nga data 21 deri 24
mars. Përveç të ftuarve dhe
programit të pasur me aktivi-
tete, prezantohet dhe katalo-
gu në anglisht me veprat dhe
autorët që kanë fituar çmimet
më të rëndësishme të vitit
2018.
Henrik S.G. me “Sonatë për
gruan e një tjetri” fitues i Çmi-
mit Kombëtar të Letërsisë,
akorduar nga Ministria e Kul-
turës së Shqipërisë; Ardian
Kyçyku me “Ati”, çmimi i auto-
rit të vitit nga Akademia “Kult”,
Virgjil Muçi me “Piramida e
shpirtrave” , çmimi “Kadare”
nga Fondacioni “MAPO”,
Brajan Sukaj me “Ciklopi”, çmi-
mi për krijimtarinë më të mirë
të vitit akorduar nga Shoqata e
Botuesve shqiptarë, Mitrush
Kuteli (in memoriam) me “Për-
ralla të moçme shqiptare”,
çmimi i Bibliofilisë, akorduar
nga Biblioteka Kombëtare e
Shqipërisë. Janë përfshirë
gjithashtu në këtë katalog
shkrimtarët më të njohur për
vitin 2018 me botimet e tyre
jashtë vendit: Ridvan Dibra, i
nominuar për Çmimin Ballka-
nika me romanin “Legjenda e
vetmisë”. Gjithashtu ky roman
i përkthyer në frëngjisht nga
përkthyesja Evelyne Noygues
dhe i botuar nga shtëpia bo-
tuese “Le Ver à Soie” është
përzgjedhur në 5 librat më të
mirë për Çmimin e përkthimit
të vitit në Francë. Luljeta Lle-
shanaku, libri i së cilës “Nega-
tive space”, ishte gjithashtu i
përzgjedhur në 5 librat më të
mirë për PEN Literary Award
for Poetry in Translation.
Për herë të parë në katalogun
e autorëve janë përfshirë edhe
dy përkthyeset më të sukses-
shme të vitit për përkthimet
nga gjuha shqipe: Ani Gjika,
përkthyesja e librit të Luljeta
Lleshanakut “Negative space”,
finaliste për PEN Literary
Award for Poetry in Transla-
tion, Evelyne Noygues, gjitha-
shtu finaliste për Çmimin e
përkthimit më të mirë në
Francë./ Gazeta Shqip

Nis Panairi i Librit në Paris, Kosova e ftuara e nderit
Këtë vit ky panair po
mëton të festojë
diversitetin e Evropës dhe
letërsisë së saj. Ky
organizim përpiqet t’i
nderojë në maksimum të
gjithë shkrimtarët
pjesëmarrës duke
organizuar diskutime që
lidhen me ta apo
krijimtarinë e tyre

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

"Një tregim Prishtine" 
po shfaqet në Cineplexx

Me skenar të Getoarbë
Mulliqi Bojajt, filmi flet për
një familje, e cila
ballafaqohet me humbjen
e biznesit dhe probleme
financiare. Për t’u mos
mjaftuar me kaq, çifti
Aurora dhe Beni, të
portretizuar nga aktorët
Teuta Krasniqi dhe Donat
Qosja, kuptojnë që vajza e
tyre e vetme, Fiona, vuan
nga sëmundja e kancerit,
më saktësisht leukemi
akute dhe shërimi duhet
doemos të bëhet jashtë
shtetit të Kosovës
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Nga Tadeusz CZEKALSKI

Vitin e kaluar u botua në shqip
libri me autor historianin polak,
teologun dhe filozofin, profesorin
e Akademisë IGNATIANUM të
Krakovit, Stanislsaw Cieslak SJ
(Stanisllav Çieshlak) me titull
“Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë
të Provincës së Venecies në
Krakov”.

Kohët e fundit, në sajë të një
pune intensive të bashkëpunimit
kulturor polako-shqiptar, në raftet
e librarive shqiptare kanë dalë
shumë publikime që u krijuan me
iniciativën e mjedisit të shqiptarë-
ve që në të kaluarën kanë qenë ab-
solventë të Universiteteve polake,
të cilët vazhdojnë të jenë plotësi-
sht të angazhuar në promovimin e
gjuhës dhe literaturës polake në
Atdheun e tyre. Shumica e këtyre
publikimeve janë iniciativa perso-
nale të përkthyesve shqiptarë, të
cilat rrallë janë publikime të reja
që do të ishin rrjedhojë e një ba-
shkëpunimi të autorëve ba-
shkëkohorë polakë dhe atyre sh-
qiptarë. Një shembull i veçantë i
një sipërmarrje të tillë të suksessh-
me polako-shqiptare është pu-
blikimi i ri i priftit jezuit Stanisaw
Cieslak, historian, teolog dhe filo-
zof, profesor i Akademisë Ignatia-
num të Krakovit, veprimtaria
shkencore e të cilit përmbledh një
sërë publikimesh kushtuar histori-
së së jezuitëve, me theks kryesor
veprimtarinë fetare të tyre lidhur
me mjedisin e Krakovit.

Punimi i tij për pelegrinët je-
zuitë të Provincës së Venecies në
Krakov, në periudhën 1881-1894, i
cili për herë të parë u botua në
gjuhën shqipe nga Shtëpia Botue-
se FLESH, është njëherësh edhe
një shembull tjetër i bashkëpuni-
mit të jezuitëve të Krakovit me
përkthyesin Leonard Zissi. Në sajë
të përpjekjeve të tij, tematika po-
lake prej shumë vitesh është e pra-
nishme vazhdimisht në shtypin
dhe në raftet e librarive të Tiranës.
Bashkëpunimi i jezuitëve të Krako-
vit me përkthyesin shqiptar e ka
fillesën nga viti 2014, vit në të cilin
u bë e mundur që lexuesi shqiptar
të njihej me punimet e misionarit
katolik polak Marcin Czermisski

(Marçin Çerminjski), që pak njihej
jashtë Polonisë, i cili në vitin 1893
botoi një nga publikimet e tij të
para kushtuar Shqipërisë.

Ky libër, ashtu si edhe botime
të tjera të këtij autori që ishin rela-
cione të tij nga udhëtimet në Dal-
maci, Mal të Zi dhe Bosnjë Herce-
govinë, në përkthimin e Leonard
Zissit, u bënë bestsellerë të tregut
shqiptar të botimeve, duke konfir-
muar njëkohësisht edhe origjina-
litetin dhe vlerat e shoqërisë sh-
qiptare që la pas vetes jezuiti i
Krakovit 1).

Padyshim, inspirimi për boti-
min e këtij libri për të cilin po
bëjmë këtë recenzë, është publiki-
mi në shtypin shqiptar nga L.Zissi
i dokumenteve të Arkivit të Ko-
legjit Jezuit të Krakovit kushtuar
Ndre Mjedës (1866-1937)2). Ky kle-
rik, politikan dhe poet ishte një nga
figurat më të spikatura të skenës
politike shqiptare të viteve 20 të
shekullit XX. Edukimin e tij e filloi
në një familje shkodrane, për t’i
vazhduar ato në shkollat dhe ko-
legjet jezuite në Valencë, Romë
dhe Chieri në rrethinat e Torinos.
Në vitin 1891, pas katër viteve të

studimeve në Kremona, Ndre Mje-
da erdhi në Krakov për të vazhduar
në Kolegjin Jezuit të atyshëm dy
vite studimesh për teologji. Pas lar-
gimit nga Krakovi, u emërua profe-
sor në Kolegjin Jezuit të Kraljevicës
të Kroacisë. Në vitin 1898, u largua
nga Urdhri Jezuit dhe si klerik laik
u përqendrua në shkallën më të
lartë në veprimtarinë politike dhe
pedagogjike. Mjeda i përkiste gru-
pit themeltar (bashkë me vëllain
e tij, Llazarin) të Shoqatës “Agimi”
që patrononte botimin e dispen-
cave dhe teksteve letrare në
gjuhën shqipe. Gjatë punimeve të
Kongresit të Manastirit në vitin
1908, Mjeda bënte pjesë në grupin
prej 11 vetëve të Komisionit të
Gjuhës Shqipe që përgatiti projek-
tin e njësimit të alfabetit të gjuhës
shqipe. Në vitet 1921-1925 Mjeda
ishte deputet në Parlamentin Sh-
qiptar, ku u angazhua në përga-
titjen e akteve të reja juridike, përf-
shirë edhe Rregulloren e Punimeve
të Parlamentit. Nga viti 1923, në
sfondin e rritjes të krizës politike, u
bë një nga figurat udhëheqëse të
opozitës demokratike, të përqen-
druar rreth Fan Nolit. Në dhjetor të

vitit 1924, pas rëzimit të qeverisë së
Fan Nolit, Ndre Mjeda u tërhoq
nga veprimtaria politike, duke iu
përkushtuar veprimtarisë letrare
fetare. Nga fundi i jetës dha lek-
sione për seminaristët në Kolegjin
Papnor në Shkodër. Në vlerësimin
e prodhimshmërisë së tij jetësore,
një vend të rëndësishëm zë plotë-
simi i boshllëkut letrar, veçanëri-
sht vëllimthi i tij i parë poetik me
titull “Juvenilia” që i referohet stilit
të poezisë italiane të shekullit XIX.
Më pas, në vitet 20 të shekullit XX,
botoi vëllimthet me tituj emrat e
qyteteve të lashtë të Shqipërisë
(Lissus, Scodra, Dyrrachium, Apol-
lonia).

Përshkrimi i periudhës të qën-
drimit të Ndre Mjedës në Krakov
në librin e Prof. S. Cielak , përbën
një nga pjesët e biografisë së tij
më të panjohur deri tani6). Pika
hyrëse për botimin e këtij libri për
Mjedën dhe jezuitët e tjerë të Pro-
vincës së Venecies, u bë historia e
disa dhjetra klerikëve të cilët, në
fund të shekullit XIX, nga Provinca
e Venecies u arsimuan në Kolegjin
Jezuit të Krakovit, ku mbi njëzet
prej tyre u shuguruan si priftërinj
nga kardinali Albin Dunajewski.
Në bazë të dokumenteve dhe
dorëshkrimeve të grumbulluara në
Arkivin e Shoqatës Jezuite të Polo-
nisë Juglindore në Krakov, mund
të studiohet pjesëmarrja e secilit
student në leksionet dhe debatet
teologjike, si dhe formave të tjera
të veprimtarisë të tyre si brenda
mureve të Kolegjit, ashtu edhe në
jetën publike.

Libri përbëhet nga Hyrja, shk-
ruar nga përkthyesi, si edhe prej
tri pjesëve të veçanta. Pjesa e parë
i kushtohet historisë të prezencës
së jezuitëve në Krakov nga fundi i
shekullit XIX, si dhe përmban
informacione kushtuar qytetit dhe
shoqërisë së tij. Pjesa e dytë para-
qet historinë e kontakteve të je-
zuitëve të Krakovit me ata të Pro-
vincës së Venecies, përfshirë këtu
edhe ato të dyzet jezuitëve nga kjo
Provincë të cilët studiuan në
Krakov). Pjesa e tretë që është
edhe pjesa më e madhe e librit,
përqendrohet në situatën dhe zh-
villimin e studimeve teologjike të
Ndre Mjedës në Krakov. Kësaj i
shërben paraqitja e programit të
studimeve, ajo e siluetës së profe-
sorëve të Kolegjit në formën e një
fjalori biografik, si edhe veprimta-
ria e heroit të librit si pjesëmarrës
në debatet teologjike. Në plotësim
të panoramës të studimeve në
Krakov, autori përshkruan gjitha-

shtu programin e ekskursioneve
për njohjen e rrethinave të Krako-
vit, që organizoheshin për klerikët
gjatë kohës së lirë. Në libër nuk
gjejnë konfirmim tezat e studimit
të literaturës shqiptare të Robert
Elsie-së se në Krakov Mjeda u njoh
për herë të parë me veprat e filo-
logëve dhe albanologëve Gustav
Meyer-it dhe Holger Pedersen-it,
të cilët patën një ndikim të thek-
suar në veprimtarinë e tij poetike
dhe letrare.

Një recenzë dinjitoze duhet të
marrë parasysh edhe disa mangë-
si të një libri të botuar. Konceptin e
këtij libri e përcakton masa e buri-
meve të të dhënave të grumbul-
luara, duke bërë prej tyre një fjalor
biografik, shoqëruar këto me fo-
tografitë e periudhës së shkollimit
jezuit të Ndre Mjedës në Krakov.
Një mungesë fotografish mund të
jetë margjinalizimi i një pjese dek-
lamative që do të kishte një ndikim
të rëndësishëm në rritjen e vlerave
njohëse të këtij libri. Zgjedhja e
gjuhës bazë të këtij libri të krijon
bindjen se konsumatorët kryesorë
do të jenë lexuesit shqiptarë. Duke
marrë parasysh mungesën në tre-
gun shqiptar të librave të historisë
së Polonisë, publikimi i këtij libri
për studimet e Ndre Mjedës në
Krakov, krijon një situatë të favor-
shme që, nëpërmjet figurës së stu-
dentit shqiptar t’u afrosh në një
masë të madhe bashkëkombasve
të tij konteksin shkencor polak të
pelegrinëve, si dhe paraqitjen e
shoqërisë polake në mbarim të
shekullit XIX. Forma përmbledhë-
se që autori ka trajtuar konteksin e
studimeve të Mjedës, mund të
përbëjë një problem të qenësi-
shëm për lexuesit që e njohin pak
historinë e Polonisë. Specifika e
Krakovit si një qendër intelektuale,
veçanërisht e rëndësishme gjatë
periudhës së autonomisë që gë-
zonte në kuadër të Galicisë, të
mundëson të gjykosh se studentët
jezuitë, përveç debateve teologjike
që bëheshin në një mjedis të mbyl-
lur, u poqën njëkohësisht edhe në
atmosferën specifike të “Atenasve
polakë”. Libri i priftit profesor Sta-
nisaw Cielak, ashtu si edhe
përkthimi i veprave të Marcin Czer-
mi?ski-t në gjuhën shqipe, hap per-
spektiva të reja kërkimore për të
dy popujt tanë, të cilët ndonëse
larg gjeografikisht nga njeri tjetri,
nuk i ndërprenë kontaktet midis
tyre, rrënjët e të cilave i kanë që
nga shekulli XIV dhe luftës së për-
bashkët kundër Turqisë Osmane.

(Përktheu: Leonard Zissi)

Një rrëfim për Ndre
Mjedën në Krakov

RECENSË e librit me
autor Stanissaw
Cieslak me titull:
“Ndre Mjeda dhe
jezuitët e tjerë të
Provicës së Vencies në
Krakov”, përkthyer në
shqip nga Leonard
Zissi, botuar në Tiranë
në vitin 2018
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IKJA E SELVISË
Selvia është pikëllimi i pemës e jo vetë pema, dhe

nuk ka hije, pasi që hija është e pemës.
(Bassam Hajjar)
Selvia u këput si një minare, dhe fjeti në
rrugë me hijen e plasaritur, të errët, të gjelbër,
siç ka qenë përherë. Askush s’u lëndua.
Renden automjetet mbi degët e saj. Pluhuri
i mbuloi xhamat e përparmë… / Selvia u thye,
por pëllumbi s’e ndërroi folenë publike në një
shtëpi aty pranë. Dhe dy zogj migrantë
ndenjën pezull mbi palën e vendngjarjes, i
shkëmbyen ca simbole. Një grua i tha fqinjes
së vet: Ke parë ndonjë stuhi? Ajo tha: Jo,
madje as buldozer… / E megjithatë selvia
u thye. Ata që kaluan pranë trupit përdhe thanë:
Ndoshta qe mërzitur nga shpërfillja, ose qe
ndjerë e vjetëruar, e gjatë si një gjirafë,
por në kuptim s’e arrin as një fshesë
pluhuri, s’fal dot hije për një çift të dashuruar.
Një vogëlush tha: e vizatoja të përkryer, figura
e saj ishte e lehtë për vizatim. Një çupë tha:
qielli sot s’është i plotë për shkak se selvia
u thye. Një i ri tha: por qielli sot është i plotë
pasi selvia mungon. Unë i thashë vetes:
as mister as qartësi, selvia u thye, kjo është
e gjitha çfarë realisht është: selvia u thye!
Shqipëroi (nga angl.): S. Guraziu

MENDO PËR TJERËT
Ndërsa përgatit mëngjesin tënd, mendo për të

tjerët,
mos e harro ushqimin e pëllumbave.
Ndërsa bën luftërat e tua, mendo për të tjerët,
mos i harro ata që kërkojnë paqe.
Ndërsa paguan faturën e ujit, mendo për të tjerët,
për ata që iu mungojnë retë.
Ndërsa je duke u kthyer në shtëpi, në shtëpinë

tënde, mendo për të tjerët,
mos i harro popujt e tendave.
Ndërsa fle duke i numëruar planetet, mendo për të

tjerët,
për ata që nuk gjejnë një vend ku të flenë.
Ndërsa dëfren veten me metafora, mendo për të

tjerët,

TË BUKURAT JANË TË BUKURAT
Të bukurat janë të bukurat
[shenja e violinave në ije.]
Të bukurat janë të dobëtat
[një fron i lehtë pa kujtesë.]
Të bukurat janë të fortat
[Një dëshpërim që ndriçon e nuk djeg.]
Të bukurat janë princeshat.
[Muza të një frymëzimi trazues.]
Të bukurat janë fqinjet.
[Fqinjet e ylberit.]
Të bukurat janë të largëtat.
[Si këngët e gëzimit.]
Të bukurat janë të varfërat.

[si trëndafilet në fushat e betejës.]
Të bukurat janë vetmitaret.
[Si damixhelat në prani të mbretëreshës.]
Të bukurat janë shtatlartat.
[Teze të palmave qiellore.]
Të bukurat janë shtatvoglat.
[Pihen në një gotë uji.]
Të bukurat janë të bërat.
[Mango të lëvoruara dhe verë e vjetër.]
Të bukurat janë të rejat
[Premtime të një të nesërmeje dhe gonxhe

zambaku.]
Të bukurat, të gjitha të bukurat janë ti.
Të bashkuara për të ma zgjedhur vrasësen më

fisnike.

për ata që nuk kanë të drejtë të shprehen.
Ndërsa mendon për të tjerët, ata larg, mendo për

veten,
e thuaj: të paktën të isha një qiri në mes të territ.

UNË VIJ PREJ ATJE 
Unë vij prej atje dhe kam kujtime
Lindur si lindin vdekëtarët, unë kam një nënë
Dhe një shtëpi me shumë dritare,
Unë kam vëllezër, miq
Dhe një qeli burgu me një dritare të ftohtë.
E imja është vala, rrëmbyer nga pulëbardha,
Unë kam pamjen time
Dhe një fije të veçantë bari.
E imja është hëna në zgripin e skajmë të fjalëve,
Dhe tufën e zogjve,
Dhe drurin e pavdekshëm të ullirit.
Unë e shetita këta vend para se shpatat
Ta shndërronin trupin e saj të gjallë në një tryezë të

bollshme.
Unë vij prej atje. Unë ia dorëzoj qiellin nënës së saj
Kur qielli qan për nënën e saj.
Dhe unë qaj që të më njohë mua
Një re që po kthehet.
Unë i mësova të gjitha fjalët që i vlejnë gjyqit të

gjakut
Prandaj mund ta thyej ligjin.
Unë i mësova fjalët dhe i bëra ato copa
Për ta krijuar një fjalë të vetme: Atdhe…

REFUGJATI
E kanë prangosur gojën e tij
dhe ia kanë lidhur duart në gurin e të vdekurve.
I kanë thënë: “Vrasës!”,
ia kanë hequr ushqimin, veshjet, flamujt
dhe e kanë hedhur në qelinë e të vdekurve.
I kanë thënë: “Hajdut!”,
e kanë refuzuar në të gjitha portet,
ia kanë marrë dashurinë e tij të vogël,
e pastaj i kanë thënë: “Refugjat!”.
Ti që i ke këmbë e duart të përgjakura,
nata është jetëshkurtër,
hallkat e zinxhirëve nuk janë të shkatërrueshme,
sepse kokrrat e kallirit tim që po thahet
do ta mbushin plot tejembanë luginën e grurit.
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Ai është autor i rreth njëzet përm-
bledhjeve me poezi (botuar nga
viti 1964 deri tani) dhe shtatë vepra
në prozë, të një subjekti narrativ
apo eseistik. Ai konsiderohet si një
nga poetët më të mëdhenj në
gjuhën arabe. Ai ishte gazetar dhe
drejtor i revistës letrare “al-Kar-
mel”, dhe që prej vitit 1994 ka qenë
anëtar i Parlamentit të Autoritetit
Kombëtar Palestinez. Librat e tij
janë përkthyer në më shumë se
njëzet gjuhë dhe janë përhapur në
të gjithë botën. Vetëm një pjesë e
vogël e prodhimit të tij letrar është
përkthyer në shqip.
BIOGRAFIA. Mahmoud Darwish
(Mahmūd Darwīsh) u lind në vitin
1941 në fshatin Birwa, që ndodhet
në Galilenë e Epërme në lindje të
qytetit të Akko (Acre). Fshati i tij sot
është shkatërruar dhe nuk është
më i pranishëm në hartat. Në vitin
1948, gjatë konfliktit të parë arabo-
izraelit, prindërit e Mahmudit
kërkuan strehim në Liban me pje-
sën tjetër të popullsisë për t’iu
shpëtuar rreziqeve të luftës, por ata
ishin mes shumë pak palestinezëve
që arritën të ktheheshin në vendin
e tyre ilegalisht pas vetëm një viti.
Ndërkohë, atdheu i tyre ishte bërë
pjesë e shtetit të Izraelit, prona e
tyre u konfiskua.
Në këtë gjendje, si një fëmijë
Darwish e gjeti veten në statusin
ligjor të “të huajit”, një qytetar që
banon si një “mysafir i paligjshëm”.
Si i ri ai u arrestua dhe u dënua disa
herë me burg për praninë e tij në
Izrael pa leje dhe që lexonte poezi
subversive në publik. Ai gjithashtu
studioi gjuhën izraelite hebraike,
duke përmirësuar njohuritë e tij
për gjuhën e tij amtare. Ai filloi ve-
primtarinë e tij si gazetar në mo-
shën nëntëmbëdhjetë vjeçare, u
regjistrua në universitet, por nuk
kishte mundësi të diplomonte për
shkak të ndërprerjeve të studimeve
të tij në periudhat e kaluara në
burg, ndonëse në Bashkimin Sovje-
tik, në Moskë, në vitin 1971, mori
një përgatitje e fortë gjuhësore-le-
trare.
Ai botoi përmbledhjen e tij të parë
të poezive, Zogj pa krahë, në 19
nëntor 1960. Vepra që e bëri të
famshëm, megjithatë, “Gjethja e
ullirit” u botua në vitin 1964. Është
një vepër që shndërrohet në tablo
me ndikim të fortë në identitetin
kombëtar palestinez. Disa poema
u bënë të famshme se tregojnë
gjendjen e dhembshme dhe të
çmendur të mërgimit. Karriera
poetike e Mahmoud Darwish, që
nga publikimi i parë, mban lidhje
ideale me luftën e armatosur të po-
pullit palestinez për kthimin në
vendin e tij (aktiviteti i grupeve të
armatosura filloi gjithashtu në vi-
tin 1964). Poezia e Darwishit u bë
frymëzim për kauzën e palesti-
nezëve. Ai ishte drejtor i gazetës së
përditshme lokale “Ittihad” (Unite-
ti) deri në vitin 1970. Në atë vit ai u
largua përfundimisht nga Palesti-
na/Izraeli për një periudhë studimi
në Bashkimin Sovjetik. Që atëherë
ai e kaloi jetën e tij në periudha të

ndryshme në qytetet kryesore të
botës arabe: Kajro, Bejrut, Tunis,
Amman. Në Bejrut ai drejtoi të për-
muajshmen palestineze (Shu’ūn Fi-
lasṭīniyya, “Çështjet Palestineze”),
pastaj u bë drejtor i revistës letrare
palestineze “al-Karmel”, botuar nga
një departament i PLO-së. Ai jeton-
te për një kohë të gjatë në Bejrut
deri në vitin 1982, kur qyteti ishte
rrethuar nga ushtria izraelite.
Darwish duhej të largohej nga Li-
bani së bashku me Shtabin e
Përgjithshëm dhe Komitetin Ek-
zekutiv të PLO (organi qeverisës i
PLO). Pas një periudhe të mërgimit
në Qipro, ai jetoi midis Bejrutit dhe
Parisit. Ai gjithashtu ka punuar në
Kajro në gazetën kombëtare “al-
Ahrām”.
Gjysma e dytë e viteve tetëdhjetë
ishte koha e angazhimit të tij më të
madh politik. Në vitin 1987 ai u
zgjodh në Komitetin Ekzekutiv të
PLO-së. (Gjithashtu në vitin 1987,
Darwish mori pjesë në ekspozitën
“Poetët e Mesdheut për Paqe” në Fi-
rence, të organizuar nga autoritetet
lokale dhe revista kulturore Kolek-
tive R. Pjesërisht zhvendosjet e tij
të kohës dhe detajet e jetës së tij
janë sekrete (për arsye sigurie kjo
ishte e vërtetë për të gjithë ekspo-
nentët e organizatave palestineze).
Darwish kishte qenë një figurë po-
litike që nga mesi i viteve gja-
shtëdhjetë, kur ai u bashkua me
Partinë Komuniste të Izraelit.
Megjithatë, karriera e tij politike u
zhvillua në PLO, ku ishte një ndër
udhëheqësit. Në kohën e zgjedhjes
së tij në organin vendimmarrës, ai
konsiderohej si përfaqësues i
“krahut të vështirë”, aktual që
mbrojti më së miri parimin e të
drejtës për kthimin e refugjatëve
dhe “shkatërrimin” e shtetit të Iz-
raelit. Ai dha dorëheqjen nga Ko-
miteti Ekzekutiv gjashtë vjet më
vonë, në vitin 1993, sepse ai ishte
kundër marrëveshjes së Oslos (ai
akuzoi Jasser Arafatin për pajtue-
shmëri të tepruar në negociata).
Mahmoud Darwish hartoi tekstin e
Deklaratës së Pavarësisë së Shtetit
Palestinez, një dokument i shpal-
lur në vitin 1988 dhe i njohur nga
disa shtete.
Vetëm në vitin 1996, pas 26 vitesh
në mërgim, ai mori një leje për të
vizituar familjen e tij në shtetin e
Izraelit. Ai është përsëri drejtor i
“al-Karmel” (rithemeluar në
ndërkohë) dhe u zgjodh në Këshil-
lin Legjislativ Palestinez në territo-
ret ende të zëna. Mahmoud Darwi-
sh vdiq në moshën 67 vjeç në
Hjuston (Teksas) më 9 gusht 2008,
për shkak të komplikimeve të një
operacioni delikat të zemrës. Ta-
shmë në vitet 1984 dhe 1998 ai iu
ishte nënshtruar operacioneve de-
likate në zemër. Mahmoud Darwi-
sh është i pari dhe, deri sot, i vetmi
personal palestinez pas Arafatit, të
cilit i janë bërë funeralet shtetëro-
re. Për të përkujtuar poetin dhe
personin më 5 tetor 2008, një lexim
botëror bashkëkohor i poemave të
tij u organizua në Berlin.

Kush ishte Mahmoud Darwish?
Mahmoud Darwish (Arabisht:Mahmūd Darwīsh, al-Birwa, 13 mars 1941 -
Hjuston, 9 gusht 2008) ishte poet dhe shkrimtar palestinez
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Kushdo që ka pasur rastin të vi-
zitojë muze historike mund të ketë
parë në stendat e tyre monedha të
madhësive, formave dhe prerjeve
të ndryshme. Natyrshëm mund t’i
ketë lindur pyetja kur, ku dhe nga
kush është hedhur ideja e përdori-
mit të parasë, monedhës, si mjet
për lehtësimin e shkëmbimeve
ndërmjet njerëzve, si faktorë të
rëndësishëm zhvillimi ekonomik
e shoqëror? Kur dhe ku u vu për
herë të parë në qarkullim paraja, si
dhe, kur dhe ku u hap banka e
parë? Këto pyetje dhe shumë e
shumë të tjera që lidhen me çë-
shtje të tilla marrin përgjigjen e
duhur në librin “Paraja, bankat dhe
shoqëria”, vepër e dy profesorëve
të shquar të shkencave ekonomike
dhe financiare, prof. dr. Anastas
Angjeli dhe prof. dr. Aristotel Pano.
Libri i tyre ka dalë në qarkullim
këto ditë nga UMSH-PRESS.

Libri Paraja, bankat dhe sho-
qëria, i profesorëve Anastas Angje-
li dhe Aristotel Pano është një kon-

tribut i çmuar për edukimin e spe-
cialistëve të fushës me dije të thel-
luara dhe me një kulturë të
gjithanshme profesionale.

Ai përfaqëson një studim të
mirëfilltë shkencor me risi të
shumta. Dallohet për horizontin e

gjerë kulturor, kompetencën e ad-
mirueshme profesionale të autorë-
ve, shtjellimin shumëplanësh,
mbështetur në një literaturë volu-
minoze profesionale.

Përmbajtja e librit, e përshkuar
nga probleme madhore, paraqitur

në një formë interesante dhe me
stil tërheqës, e bëjnë librin shumë
të dobishëm edhe për pedagogët e
fakulteteve të ekonomisë dhe për
studentët e tyre, për transmetimin
e njohurive të qëndrueshme në
shkencat ekonomiko-financiare.

Vëllimi i tretë i romanit “Seci-
li çmendet simbas mënyrës së
vet” është një rrëfim për Shqipë-
rinë e postkomunizmit e deri në
vitin 1997, vit kur shpërtheu edhe
lufta civile në Shqipëri. I ndarë në
tri pjesë, ky vëllim, më shumë

sesa rrëfim subjektiv mbi jetën e
Stefan Çapalikut, është rrëfim
objektiv mbi lirinë e keqkuptuar
të shqiptarëve, pas rënies së ko-
munizmit. Një model autobiogra-
fik Stefan Çapaliku në vëllimin e
tretë të romanit “Secili çmendet
simbas mënyrës së vet”, për dal-
lim nga dy vëllimet e para, nuk
preokupohet për teoritë e ndry-
shme që e përjashtojnë fiksionin
nga autobiografia, as për narra-
tologjinë, që e përcakton se në
rrëfimin autobiografik duhet të
rrëfejë vetëm narratori auto-
diegjetik dhe homodiegjetik,
duke inkorporuar kështu edhe
narratorin heterodiegjetik.

Ky është një rrëfim, që vjen si
ndërthurje e autobiografisë (në
rastet kur jepet jeta e autorit dhe

të vërteta tashmë të ditura) dhe e
fiksionit (në rastet kur jepet hi-
storia e të tjerëve dhe ndryshohen
emrat e personazheve Vaso Tha-
nasi, Marketin Saraçi, Ana B etj.).
Prishja e kufijve të tillë në roman
nuk i përmbahet teorisë së Phi-
lippe Lejeune-it që përjashton çdo
lloj fiksionaliteti nga rrëfimi auto-
biografik dhe, kështu, sjell një
model të ri shkrimi në letërsinë
shqipe.

Për dallim nga dy vëllimet e
para të këtij romani, në vëllimin e
tretë, historia e Vaso Thanasit,
Marketin Saraçit, Aleksit, studen-
tit të letërsisë që shet uthullën e
profesorit, etj., bëhen përcaktue-
se për një rrëfim parabolik që tre-
gon pikat kyçe të historisë së Sh-
qipërisë pas viteve ’90: ardhja e

një lirie të keqkuptuar, kaosi poli-
tik dhe shoqëror, sistemi pirami-
dal dhe shpërthimi i luftës civile,
që vjen si pasojë e tri të parave.

Stefan Çapaliku në këtë vël-
lim, përmes një stili konciz, me
fjali të shkurtra dhe shpesh herë
me diskurs bisedor, jep të vërtetat
e mëdha të shekullit XX, duke u
shpëtuar kurtheve dhe animeve
politike, dhe duke dëshmuar atë
që thotë Sabato, se: “Shkrimtari
duhet të jetë dëshmitar i pakor-
ruptueshëm i kohës së tij, me ku-
rajë për të thënë të vërtetën, dhe
për t’u ngritur kundër çdo autori-
teti zyrtar që, i verbuar nga intere-
sat e tij, ka humbur nga sytë
shenjtërinë e personit njerëzor.
(…)Nëse nuk ndodh kështu, histo-
ria e kohëve që do të vijnë do ta

ketë krejt të drejtën që ta akuzojë
se ka tradhtuar më të çmuesh-
men e gjendjes njerëzore.”

Vëllimi i tretë i romanit “Seci-
li çmendet simbas mënyrës së
vet” është jo vetëm pasqyrë e jetës
së autorit, por pasqyrë e të gjithë
shqiptarëve ku mund ta shohin
veten dhe fatkeqësitë që prodhoi
izolimi i atdheut, që qe kthyer në
një “shpellë që na mbronte nga të
tjerët”.

Çapaliku, me romanet e tij,
por më së shumti me vëllimin e
tretë, historinë e jetës së tij e jep si
pretekst për të zbuluar historinë e
krejt popullit. Motoja “Freedom
works” ironikisht na dëshmon se
“Freedom doesn’t work” dhe se
vetëm hapja ndaj botës, mund ta
sjellë lirinë e vërtetë.

"Nusja e re",
Alessandro Baricco
Shtëpia botuese vjen sërish me
një vepër të shkrimtarit italian
Alessandro Baricco. Kësaj radhe
në duart e lexuesve shqiptarë
ndodhet romani ‘Nusja e re’ e kë-
tij autori.
Jemi në fillim të shekullit të
shkuar. Nusja e ardhshme është
e re, e ardhur nga larg, dhe Fa-
milja e pret, thuajse hutimthi, në
banesën elegante jashtë qytetit.
Biri nuk është, ndodhet larg,
duke u kujdesur për mbarë-
vajtjen e ndërmarrjes së begatë
tekstile. Dërgon dhurata kaba’.
Dhe Nusja e pret brenda zakone-
ve të pacenuara dhe rituale të
shtëpisë, sidomos vaktet pa fund
dhe aq të pasura të mëngjesit. Ka
në këto orë të ditës një eksitim,
një gaz, një hare në përpjesëtim
të drejtë me ankthin, angështinë
e orëve të natës, gjatë të cilave,
kështu thotë legjenda, burra e
gra të familjes kanë vdekur në
vijimësi. Mazhordomi Modesto
sillet qark, i përpiktë, për të sigu-
ruar ritmet e bashkësisë. Ungji
vepron dhe merr vendime pas
vellos së një gjumi që nuk i shqi-
tet për kiamet as gjatë ndeshjeve
të tenisit. Babai, i urtë e i patun-
dur, zbret në qytet çdo të enjte.
Bija lufton kundër makthit të
natës. Nëna jeton në hijen e
bukurisë së saj mitologjike.
Duket se strumbullari i
gjithçkaje është pritja e Birit.
Dhe në atë pritje tërë perso-
nazhet rreken të shpëtojnë.

Në sfondin e një narrative që
të mban pezull deri në faqen e
fundit, qëndron dilema e
zgjedhjes gjithmonë e më të vësh-
tirë, midis “ne” dhe “unë”, midis
sakrificave që bëjmë për përmbu-
shjen tonë personale dhe atyre që
jemi gati të bëjmë për një njeri
tjetër, për çiftin ose familjen. Dal-
limi midis përmasave të lumturisë
vetjake dhe lumturisë së përba-
shkët.

Silvia dhe Gabrieli takohen në
pranverë, atëherë kur rrobat janë
të lehta dhe jeta nëpër rrugë lulë-
zon, entuziaste që iku edhe një
dimër tjetër. Hera e parë që ai e

pa, ishte marramendëse. Ajo nuk
është një bukuri absolute, e papri-
tur, verbuese; është bukuria sipas
konceptit të tij mbi bukurinë. I
mjaftuan vetëm pak fjalë për të
humbur mendjen: të zbulosh se
në botë ekziston dikush me të cilin
kuptohesh fluturimthi, pa u sfor-
cuar, është një mrekulli e vogël,
ndihesh më pak i vetmuar.   Jashtë
është bota me zhurmën dhe vë-
shtirësitë e saj, por kur ata janë së
bashku në apartamentin e tij, ka
vetëm magji: bëjnë dashuri, fla-
sin, janë të sinqertë, heshtin për
ta disiplinuar lumturinë e tyre.

Deri kur flluska çahet dhe fil-

lojnë të shfaqen dilemat. A mun-
det vërtet dikush ta ndalojë jetën
e tij për një pushim? Ndoshta
njerëzit që takojmë na shërbejnë
për të kuptuar se cilët duhet të
bëhemi në të ardhmen dhe se gjë-
rat e rëndësishme fillojnë atëherë
kur gjithçka duket se ka marrë
fund. Ky libër rrëfen një histori da-
shurie, por edhe më tepër se kaq.
Ndjenjat shpalosen në të gjitha
nuancat dhe pengesat e tyre të vo-
gla, me thjeshtësinë dhe saktësinë
që e bëjnë Fabio Volo-n një autor
unik dhe shumë të dashur jo
vetëm për lexuesit italianë, por
edhe më gjerë.

Roman mbi lirinë kaotike
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

“Përtej kufijve”, Fabio Volo 

Një libër me vlera të spikatura
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Në Kosovë vazhdon të emë-
rohen në pozita të larta drejtuese
njerëz të afërt me politikën. Kësh-
tu është thënë në konferencën e
organizuar për fazën e dytë të
projektit të Rekrutimit të financuar
nga Ambasada Britanike “Forcimi i
Qeverisjes së Mirë, Transparencës
dhe Përgjegjshmërisë së Institu-
cioneve të Kosovës”, për pozitat e
larta drejtuese brenda shërbimit
civil dhe institucioneve të pavaru-
ra. Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka thënë se situata
nuk është e mirë në këtë drejtim.

“Situatën nuk e kemi shumë
mirë tek emërimet, pasi që besimi
i qytetarëve nuk është i duhur. Kur
nuk po e kemi besimin e qytetarë-
ve, kemi prirje që ata të largohen
nga Kosova, e kjo nuk na duhet si
Kosovë. Ky projekt ka qenë 3 vite,
ka pasur disa rezultate. Por nëse
flasim për besimin e qytetarëve,

shihet se ka rënie të besimit të qy-
tetarëve në ndërmarrje publike,
por edhe në institucione. Duhet të
jemi më të përgjegjshëm vet pasi
ne mund ta fitojmë besimin e qy-
tetarëve. Partia ime ka disa vite që
është në pushtet, por duhet të nda-
let kjo praktikë që të punësohen
ata që janë të afërt me partinë. I
ftoj mediat, shoqërinë civile që të
raportojnë të gjitha rastet. Mbroje-
ni ligjin jepuni mundësi njerëzve
të barabarta”, tha ai. Veseli ka
thënë se Ndërmarrjet publike
duhet të jenë të përfshira edhe më
shumë në këtë proces të mbikë-
qyrjes. Ndërkaq, kryeministri i Ko-
sovës, Ramush Haradinaj, ka thënë
se partneriteti me Ambasadën Bri-

tanike ka ndihmuar që të kthehet
besimi në emërimet e larta.

“Sot po e shënojmë vitin e tretë
të partneritetit me britanikët. Am-
basada na ka ndihmuar në kthi-
min e besimit. Por duhet ta pra-
nojmë që kemi lëshime dhe dëme
me të cilat duhet të përballemi.
Deri tani janë gjithsej 44 pozita të
larta drejtuese që janë mbikëqy-
rur. Jemi me fat që ekspertizën bri-
tanike shumëvjeçare e kemi dhu-
ratë”, u shpreh ai. Ambasadori
britanik, Ruairi O'Connell, ka thënë
se këtë vit ka kthim mbrapa sa i
përket emërimeve në pozita të lar-
ta.

“Vitin e kaluar pata thënë se
projekti po vazhdon më mirë se sa

e kemi pritur. Për fat të keq ketë vit
nuk mund të konfirmojë këtë gjë,
fatkeqësisht kemi kthim prapa.
Kemi raportime shqetësuese. Suk-
sesi i këtij projekti është sukses
projekt i Kosovës, siç edhe dështi-
mi i këtij projekti është i Kosovë.
Për fat të keq edhe këtë vit kemi
emërim të kandidatëve pa meritë,
siç është rasti i emërimit të drejto-
rit të pronës. Një rast i Enis Berishaj
i cili deri tash ka aplikuar në disa
pozita, ka marrë pikët më të larta
por asnjëherë nuk është emëruar.
Një qasje e tillë që penalizon pro-
fesionalizmin në favor të nepotiz-
mit po shkatërron institucionet, siç
po shohim të gjithë në rastin e po-
stës”, tha ai.

Presidenti i Serbisë, Aleksan-
dar Vuçiq, në tv pink ka thënë se
ndarja e Kosovës është një zgjidhje
e mundshme. Ai ka shtuar se Ser-
bia lidhur me Kosovën ka presione
nga shumë anë, por po ia del “të
ecën nëpër tel”. “Pozita jonë në
botë është shumë më e mirë se sa

më herët, por është vështirë kur
keni presione nga anë të ndryshme
dhe kur shqiptarët sillen në
mënyrë joracionale dhe me
papërgjegjësi”, citohet të ketë
thënë Vuçiq. Sukses i Serbisë, ka
thënë ai, është se taksa e Kosovës
ndaj mallrave serbe kundërsh-
tohet nga 28 vendet e Bashkimit
Evropian, SHBA-ja, Rusia e Kina,
transmeton Koha.net. Taksa duhet
të hiqet ka thënë ai dhe ka shtuar
se “tashmë duhet të vendosim se a
do të kemi zgjidhje për Kosovën

apo këtë do t’ua lëmë patriotëve
të rremë”.

“Nëse thonë konflikt i ngrirë,
atëherë duhet pyetur se çfarë do
të bënin nëse shqiptarët e Kosovës
e marrin Trepçën ose e sulmojnë
veriun. Ku është ai konflikt i ngrirë.
Për këtë arsye është më mirë të bi-
sedohet që të mos fajësoheni”, ka
thënë ai. Sipas Vuçiqit “është më
me rëndësi që serbët e shqiptarët
të bisedojnë si të jetojnë njëri
pranë tjetrit dhe bashkë në të
ardhmen se sa që të vritemi”.

Gjithashtu, Vuçiq ka theksuar se
Haradinaj po bëhet lider falë tak-
sës prandaj nuk po do të heqë dorë
nga ajo.

Ka thënë se amerikanë kanë
forcë të jashtëzakonshme, por nuk
e kanë atë forcën që e kanë pasur.
Ka nënvizuar se Serbisë askush më
nuk mund t’i thotë: “Duhet ta bësh
këtë e këtë. Kjo nuk është më në
fjalor”. Ka thënë se disa e akuzojnë
të jetë tradhtar, të tjerë të jetë
luftënxitës. Ka potencuar se edhe
ndarja është njëra nga zgjidhjet

për Kosovën dhe në fund kjo duhet
të ndodhë. “E, nëse flasim për ku-
fijtë, cilët kufij i njohim, as ne nuk
e dimë”, ka thënë Vuçiqi duke sh-
tuar se disa i dinë ndërsa për ta
janë kufij të tjerë. “Gjysma e botës
thotë se këta janë kufijtë e të ash-
tuquajturës Kosovë e pavarur, gjy-
sma tjetër thotë se ajo është pjesë
e Serbisë”, ka thënë Vuçiq duke u
pyetur me ironi se për cilët kufij
është fjala: “spanjollë, italianë,
turq, grekë, kinezë, rusë, gjer-
manë...”.

Marrëveshja
Kosovë-Serbi
mund ta
shfuqizojë
Rezolutën 12 44
Arritja e një marrëveshjeje
eventuale ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, e cila do ta zgjidh-
te kontestin ndërmjet dy ven-
deve, do të kërkojë edhe forma-
lizimin e saj dhe ky formalizim
duhet të bëhet përmes mirati-
mit në Këshillin e Sigurimit të
Organizatës së Kombeve të Ba-
shkuara, vlerësojnë njohësit e
çështjeve juridike. Arsim Bajra-
mi, profesor i së Drejtës Kush-
tetuese në Universitetin e Pri-
shtinës, thotë për Radion
Evropa e Lirë se një marrëve-
shje eventuale ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë, do të spon-
sorizohej nga Bashkimi
Evropian, i cili është lehtësues i
dialogut për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet dy
vendeve. Por, sipas tij, marrë
parasysh që OKB-ja është e
përfshirë në çështjen e Ko-
sovës, përmes Rezolutës 12 44,
me të cilën e ka mandatuar ad-
ministrimin ndërkombëtar, për
Kosovën, siç thotë ai, do të ishte
me interes që marrëveshja
eventuale me Serbinë, të pra-
nohej nga Këshilli i Sigurimit.
“Kjo marrëveshje duhet edhe
formalisht ta shfuqizojë tërësi-
sht Rezolutën 12 44 dhe duhet
të zëvendësohet me një rezo-
lutë tjetër, e cila do t’i hapë
rrugë anëtarësimit brenda
OKB-së. Në një mënyrë, me
këtë rezolutë do t’i jepej fund
administrimit ndërkombëtar, i
cili është përcaktuar me Rezo-
lutën 12 44 dhe do të bëhej një
lloj njohje e pavarësisë së Ko-
sovës nga ana e shteteve anëta-
re të Këshillit të Sigurimit. Me
këtë hapet rruga që përmes një
rezolute të re të trasohet rruga
e anëtarësimit të plotë të Ko-
sovës brenda Organizatës së
Kombeve të Bashkuara”, thotë
Bajrami.

Dy partitë më të mëdha opozi-
tare, Lidhja Demokratike e Ko-
sovës dhe Lëvizja Vetëvendosje,
vazhdojnë të mos pajtohen me
përfaqësimin e Kosovës në dialo-
gun me Serbinë. Këto të dyja së
fundmi po kërkojnë edhe një qe-
veri të re, e cila do të udhëhiqte
me këtë proces. Për një gjë të tillë
Vetëvendosja po kërkon zgjedhje
të parakohshme, përderisa LDK-

ja në pamundësi për zgjedhje ka
dhënë edhe një opsion të dytë siç
është formimi i një qeverie
gjithëpërfshirëse për të cilën nuk
do ta ketë përkrahjen e LVV-së.
Megjithatë kryetari i Lidhjes De-
mokratike të Kosovës, Isa Musta-
fa, është shprehur i shqetësuar
për ngecjen e dialogut dhe për
mënyrën që po e përdor koalicio-
ni qeverisës këtë proces. Ai kërkoi

edhe një herë që Qeveria të
dorëhiqet dhe të japë mundësi
për zgjedhje të reja.

“Dialogu është shndërruar në
garë për t’ia treguar njëri-tjetrit
muskujt brenda koalicionit të bri-
shtë qeverisës, por edhe në instru-
ment për të mbajtur pushtetin.
Është bërë si arenë e gladiatorëve,
ku sunduesit e zhvendosnin vë-
mendjen e qytetarëve nga proble-

met e tyre. Nëse dikush nga koa-
licioni qeverisës e do këtë vend
dhe nuk dyshoj se ka të tillë,
atëherë duhet ta pranojnë se e
kanë mashtruar popullin dhe vet-
veten me parullat e PDK-së të
vendimeve të mëdha dhe se ven-
dimi i vetëm i drejtë i tyre është të
japin dorëheqje. Të vetë-
shkarkohen e të shkojmë në
zgjedhje”, ka shkruar Mustafa.

VUÇIQI SHPREHET I PRERË

Ndarja e Kosovës duhet të bëhet
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Punësimet partiake, shkak
i ikjes së kosovarëve

"Nëse flasim për besimin e
qytetarëve, shihet se ka
rënie të besimit të
qytetarëve në ndërmarrje
publike, por edhe në
institucione. Duhet të jemi
më të përgjegjshëm vet pasi
ne mund ta fitojmë besimin
e qytetarëve. Partia ime ka
disa vite që është në
pushtet, por duhet të ndalet
kjo praktikë që të punë -
sohen ata që janë të afërt
me partinë...", tha Veseli

Opozita kërkon qeveri të re për ta udhëhequr dialogun
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Qeveria e Francës po përballet
me kritika të forta, pas zjarrëvë-
nieve dhe plaçkitjeve të demon-
struesve në një protestë të "jelek-
verdhëve"në Paris të shtunën.
Kryeministri Edouard Philippe pra-
noi se kishte pasur "mosfunksio-
nim" dhe "difekte" në aspektin e si-
gurisë, të cilat qeveria do të punojë
që t'i korrigjojë, tha ai. Policia fran-
ceze u shfaq e pafuqishme në pro-
testat e së shtunës, kur demon-
struesit bënë shkatërrime pa
dallim në Bulevardin e famshëm
Champs Elysee. Të ashtuquajturit
demonstrues "të bllokut të zi"
shkatërruan një restorant të
njohur, Fouquet, dyqane luksoze,
një bankë, një dyqan çokollatash
dhe disa kioske gazetash. Përfaqë-
sues të shitjes me pakicë thanë se

u prekën rreth 80 dyqane dhe biz-
nese. Autoritet u përgjigjën me gaz
lotsjellës dhe me pompa uji, në një
përpjekje për t'i mbrapsur prote-
stuesit.

"Analizat e momenteve kulmo-
re të ngjarjeve të djeshme tregojnë
se masat e marra qenë të pamjaf-
tueshme për të përmbajtur
dhunën dhe për të parandaluar
shkeljet", tha Philippe. Presidenti
francez Emmanuel Macron ndër-
preu një udhëtim skijimi për t'u
kthyer në Paris, ku foli se do të
ndërmarrë veprime "të forta" në
përgjigje të shqetësimeve në krye-
qytet. Figura politike të spektrit po-
litik francez e akuzuan Macronin
se nuk kishte qenë në gjendje që ta
kontrollonte situatën. Kryetarja
socialiste e bashkisë së Parisit,

Anne Hidalgo tha se po pret "një
shpjegim" nga qeveria. Ajo shtoi se
është vërtet "e zemëruar" për
"dhunën e pa precedentë". "Ne
duhet të jemi në gjendje që ta
vëmë në kontroll një situatë si kjo
që sapo përjetuam", i tha ajo ga-
zetës pariziane "Le Parisien".

Lëvizja e "jelekverdhëve" nisi si
një protestë kundër taksës së ben-
zinës të vendosur nga Presidenti
Macron. Por tani ajo ka kaluar në
një valë pakënaqësie më të gjerë
kundër qeverisë së tij. Megjithëse
numrat e protestuesve kanë rënë,
të shtunën ato qenë më të larta se
në javët e shkuara.

Ministri i Financave Bruno Le
Maire tha se do të mbajë sot
(18.03.) një mbledhje me grupet e
biznesit, të tregtisë dhe shoqatat e

sigurimeve për të diskutuar ndiki-
min ekonomik të protestave. Këtë e
bëri të ditur zyra e tij. Muajin e ka-
luar, Le Maire vlerësoi se si pasojë e
protestave, rritja ekonomike e
Francës do të bjerë me 0.2 për qind.
Të martën, ministri i Financave do
t'u përgjigjet pyetjeve të dy komite-
teve të senatit francez, lidhur me
ngjarjet e së shtunës. Ministri i
Brendshëm Christophe Kastanier
do të jetë gjithashtu i pranishëm
në seancat në senat lidhur me pro-
testat. Në seanca do të diskutohet
për "mjetet e përdorura për të traj-
tuar çrregullime të tilla". Ligjvënësit
vunë re rënie në situatën tregtare të
Francës dhe në "atraktivitetin eko-
nomik" të Francës si rezultat i pro-
testave, tha Senati në një deklaratë
të dielën.

Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda
Ardern ka njoftuar se do të ndërmerren
reforma të rëndësishme në ligjin e armëve,
pas sulmeve në dy xhami më 15 Mars, ku
mbetën të vrarë 50 besimtarë myslimanë.
Në konferencën e saj për shtyp, Kryemini-
strja nuk dha detaje të hollësishme, por sqa-
roi se ndryshimet ligjore do të bëhen bren-
da pak ditësh.

“Brenda 10 ditëve pas këtij akti terrorist,
ne do të njoftojmë reformat që besoj se do
ta bëjnë komunitetin më të sigurt“, u shpreh
Jacinda Ardern. Kryeministrja e Zelandës së
Re gjatë konferencës për shtyp ishte së ba-
shku me partnerin e saj të koalicionit,
njëkohësisht zv/Kryeministër, i cili më herët
kishte kundërshtuar këto ndryshime në ligj.

Por pas sulmit terrorist, ai mbështeti nismën
e Kryeministres. “Të premten bota jonë ndry-
shoi tërësisht, po ashtu edhe ligjet tona”, tha
ai.

Ndërsa Kryeministrja shtoi se koalicioni

është i vendosur për ndryshimin e ligjit të
armëve. “Kemi marrë një vendim si kabinet,
jemi të unifikuar”. Ajo tha po ashtu se heti-
met për ngjarjen e rëndë do të tregojnë nëse
ky akt mund të ishte shmangur. Autori i sul-

mit, 28-vjeçari australian Brenton Tarrant,
posedonte leje për armët me të cilat kreu
masakrën. Policia tha se ai kishte përdorur
armë të modifikuara për sulme ushtarake,
për ta bërë më vdekjeprurëse. E megjithatë,
të gjitha modifikimet që u kishte bërë armë-
ve, janë ligjore pasi mbështeten nga ligji për
armëmbajtjen në Zelandë të Re.

Disa persona kanë mbetur të
plagosur, pasi një persona i pai-
dentifikuar hapi zjarr në një tram-
vaj në qytetin holandez të Utreh-
tit. Sheshi pranë stacionit të
tramvajit është rrethuar nga poli-
cia. Shërbimet e emergjencës dhe
tre helikopterë u dërguan në

vendngjarje. Të shtënat me armë
filluan rreth orës lokale 10:45 në
‘Sheshin e 24 Tetorit’. 

Russia Today raporton se au-
tori i sulmit ka arritur të largohet
nga vendngjarja. Numri i të lën-
duarve nuk është përcaktuar
ende.

Turqia i rikthehet
kanabisit
Turqia po rrit prodhimin e kana-
bisit në të gjithë vendin për të
përmirësuar ekonominë e ven-
dit. Kultivimi i drogës në Turqi u
ndalua gjatë dekadave të fundit
për shkak të rregullave anti-
narkotike. Megjithatë, presidenti
turk Rexhep Tajip Erdogan tha së
fundmi se synon të rifillojë dhe
të inkurajojë prodhimin e tij për
përdorim industrial.
Për dekada me radhë, Turqia ka
luftuar për të çrrënjosur Partinë
e Punëtorëve të Kurdistanit
(PKK), që është konsideruar një
grup terrorist i përfshirë në
prodhimin dhe trafikimin e
drogës për të financuar aktivite-
tet e tij. Turqia, e cila përdoret si
rrugë për trafikimin e drogës nga
Lindja në vendet evropiane, ka
legjislacion shumë të rreptë për
përdorimin e drogës, prodhimin
dhe trafikimin e saj. Erdogan
njoftoi se dëshiron të zgjerojë
prodhimin në mënyrë të ligjsh-
me të kanabisit, duke theksuar se
ndalimi i prodhimit të saj është
një komplot nga fuqitë perëndi-
more për të minuar bujqësinë
turke. "Armiqtë e Turqisë, të cilët
pretendojnë se janë miqtë tanë,
detyruan Turqinë t'i japë fund
prodhimit të kanabisit", tha ai
duke iu referuar aleatit të tij në
NATO, SHBA-ve, që e detyruan
Turqinë të mos prodhonte
lulëkuqe të opiumit në vitin 1971.
Në atë kohë, Turqia ishte
prodhuesi kryesor i opiumit
ligjor, por fermerët prodhonin
edhe sasi të konsiderueshme në
mënyrë të paligjshme. Turqia
madje ka një krahinë anatoliane
të quajtur Afyon, që do të thotë
"opium" në turqisht, i njohur në
gjeneratat e mëparshme si një
prodhues i madh i lulëkuqes. Mi-
nistri turk i bujqësisë dhe pyllta-
risë Bekir Pakdemirli njoftoi
gjithashtu se qeveria do të ndër-
marrë hapa për rritjen e prodhi-
mit të kanabisit, që deri tani
është e lejuar vetëm në 19 nga 81
krahinat e Turqisë.

Zelanda ndryshon ligjin e armëve pas terrorit në xhami
Terroristi Tarrant cilësohet “i kthjellët nga mendja” 

Personi i akuzuar për sulmet në dy
xhamitë e Zelandës së Re është “i
kthjellët nga mendja” dhe e kupton
gjendjen me të cilën përballet, ka thënë
të hënën avokati i caktuar për ta trajtuar
rastin e tij. Australiani Brenton Tarrant
(28), një supremacist i bardhë, është
paditur të shtunën për vrasje, pasi e
ndërmori sulmin masiv që la të vdekur 50

persona në dy xhami të qytetit
Christchurch. Tarrant ka refuzuar që të
përfaqësohet nga një avokat, por gjykata
megjithatë e caktoi Richard Petersin për
ta trajtuar rastin e tij. “Ai ishte i kthjellët
nga mendja”, ka thënë Peters për rrjetin
televiziv australian “Channel Nine”,
raporton “Reuters”. 

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

Sulm me armë në një
tramvaj në Holandë

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

Defekte në sigurinë e Parisit
Ministri i Financave
dhe ministri i
Brendshëm i Francës
do t'u përgjigjen këtë
javë senatorëve, kur
qeveria franceze
përballet me kaosin
dhe prishjen e rendit
të protestave të
"jelekverdhëve".
Kërkohet përgjigje e
fortë
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Është e padiskutueshme që
vrasja e Xhon Kenedit është krimi
i shekullit. Në shënimet e shkrua-
ra tre orë mbasi presidenti u sh-
pall i vdekur, kirurgu i cili kishte
kryesuar ekipin në Parklend,
Malkolm O. Perri shkruante se, “një
plagë e madhe e posteriorit të
djathtë u vu re, ku dukej truri i go-
ditur”. Mjekët e autopsisë vunë re
se plaga e kokës ishte më e madhe
dhe më shumë në pjesën e parë të
kafkës se sa ajo e treguar nga
mjekët e Parklendit. Dallimi i jep
shkas një debati të madh të speku-
limeve se trupi i presidentit ishte
ndryshuar përpara se ti bëhej au-
topsia, qëllimi i së cilës ishte eli-
minimi i një dëshmie të dukshme
të një goditjeje nga përpara.
Mjekët e Parklendit nuk kishin ra-
stin të kthenin presidentin prap-

tas dhe nuk e panë kurrë plagën
që mjekët e autopsisë thanë se ish-
te një plagë në pjesën e pasme të
kafkës, ose një plagë tjetër po kaq
e diskutueshme në pjesën e pasme
të qafës. Presidenti u shpall i
vdekur në orën 1.00 mbasdite.
Ndërkohë guvernatori Konelli ish-
te shpëtuar nga ekip tjetër mjekë-
sh në një dhomë tjetër për trau-
mat pranë asaj të presidentit. Një
plumb kishte hyrë në shpinën e gu-
vernatorit pranë shpatullës së
djathtë, kishte kaluar nëpër kraha-
ror, kishte shembur brinjën e tij të
pestë…

Sipas ligjeve të Teksasit, duhej
të ishte bërë një autopsi e Xhon
Kenedit ashtu si edhe e viktimës
tjetër të vrarë, përpara se të ishte
dhënë certifikata e vdekjes dhe
përpara se trupi të merrej për fune-

ralin. Ditën e vrasjes, ligji ishte
shkelur. Ndihmësit e Kenedit dhe
njerëzit e Shërbimit Sekret nuk e
dëgjuan ekzaminuesin mjekësor
të Dallasit, Erl Rouz i cili protestoi
kur e çuan trupin në Uashington.
Duke patur parasysh emocionet e
thella të momentit, veprimet e tyre
janë të kuptueshme. Por të kup-
tuarit nuk e ndryshon faktin se, në
qoftë se ata do të kishin pritur tre
ose katër orë që nevojiteshin për
autopsinë e Teksasit, disa nga mi-
steret më të mëdha të krimit mund
të mos ishin fare mistere. Pasi u
kthye në depon e librave, policia
lokale gjeti një pushkë ushtarake
të vjetër italiane, një Mannlicher
Carcano 6.5 mm të fshehur pjesë-
risht midis disa kutive pranë shkal-
lëve në katin e gjashtë të ndërte-
sës. Ajo gjeti gjithashtu tri arka

karikatorëshe 6.5 mm pranë një
grumbulli kutish , të përshkruara si
çerdhja e spajperit, pranë një drita-
reje në qoshen juglindore të katit
të gjashtë.

Një ekip i shtrimit të dysheme-
ve ndodhej në atë pjesë të ndërte-
sës për të punuar, por ata kishin
dalë të gjithë në rrugë së bashku
me punonjësit e depos, për të parë
karvanin që do të kalonte në me-
sditë. Policia pretendoi gjithashtu
se kishte gjetur një paketim prej
letre me dorë, me sa duket e për-
dorur për të mbajtur armë, në ka-
tin e gjashtë, megjithëse tre po-
licët e parë në skenë nuk raportuan
se kishin parë këtë paketim. Su-
pervizori i depos u pyet në se
ndonjë prej punonjësve nuk ishte
paraqitur dhe nga numërimi doli
se mungonte një njeri. Ky ishte Li

Harvej Osvald. Në orën 1.16 mba-
sdite i dërguari i policisë së Dalla-
sit dëgjoi një civil që komunikonte
me një radio policie. Njeriu i eksi-
tuar po thoshte se një oficer i poli-
cisë sapo ishte vrarë në pjesën e
Oak Klif të Dallasit, Oficeri i vrarë
ishte J.D.Tippitt.

Dëshmitarë të ndryshëm
dhanë një përshkrim të vrasësit që
përputhej plotësisht me përshkri-
min e një personi të dyshimtë në
vrasje, për të cilin policia kishte
marrë njoftim në Sheshin Dilej
dhe ndërkohë po bënte transmeti-
min. Rreth 20 minuta më vonë,
menaxheri i një dyqani këpucësh
gjashtë blloqe larg prej vendvra-
sjes së Tippitit pa një njeri që po i
fshihej pamjes së një makine poli-
core që po kalonte pranë. Njeriu
vrapoi për në teatrin e Teksasit, për
të blerë një biletë. Në orën 1.51 po-
licia arrestoi Osvaldin në teatër. Ai
i mori policit një revolver.
Smith&Wesson kalibër 38, por u
çarmatos gjatë përleshjes. Osvaldi
u muar në burgun e qytetit të Dai-
lasit dhe u pyet për rreth 12 orë
gjithsej nga ora 2.30 të premten
mbasdite deri në 11.00 të ditës së
diele në mëngjes. Ai nuk pranoi
kurrë fajin të vrasjes së Tippitit dhe
as të Kenedit. Ndërsa ai po dër-
gohej nga burgu në dhomën e he-
timeve, ai thirri dy herë: "Unë nuk
jam fajtor” para gazetarëve, që po
shtyheshin në korridor.

Në botën në të cilën ajo jetoi,
asnjë njeri me rëndësi nuk përdori
emrat e vërtetë. Emrat që ata për-
dorën u sajuan për ta si veshje
magjike. Por, ajo nuk ishte kurrë e si-
gurte për emrin e saj, kështu që
edhe për standardet e kësaj bote të
gënjeshtërt, ajo ishte një krijesë in-
substanciale. Aktorja që bota e njeh
si Merlin Monroe çdo ditë krijonte
një qenie të re. Ajo çka krijonte ish-
te një mit, një ëndërr, gjëja më e
afërt që bota jonë ka krijuar. Vdekja
e saj pati të gjithë hapësirën e posi-
biliteteve emociononte që ajo kish-
te sjellë në jetë përditë. Nga një
pikëpamje kjo ishte shkujdesje,
mungesë qëllime dhe keqardhje.
Nga pikëpamja tjetër, kjo ishte një
mit, një rol epik në një dramë ku
përfshiheshin emrat më të fuqi-
shëm dhe lojtarët më të fuqishëm
të epokës së saj.

Diku në natën e 4 gushtit 1962,
Merlin Monroe rrëshqiti në botën e
fundit, ireale duke marrë një dozë të
madhe Nembutali dhe Kloral Hi-
drati. Ekzaminuesi mjekësor i di-

striktit të Los Anxhelosit i dha një
përcaktim të dyshimtë shkakut të
vdekjes, duke e quajtur “vetëvrasje
të mundshme”. Hetues të tjerë me
dëshmi të konsiderueshme, por
përsëri jo fakte kokëforta, vazh-
dojnë ta quajnë atë vrasje. Vrasje,
aksident apo vetëvrasje, vdekja e
Merlinit është sot një mister, jo për
shkak të interpretimeve të ndrysh-
me të fakteve, por sepse kjo zonjë
që kishte parimin “të bëjmë sikur
besojmë” kishte luajtur në një botë
të vërtetë dhe të rrezikshme dhe
monarkët e asaj bote ishin aq të fu-
qishëm sa të rishkruanin historinë e
saj në orët e fundit të jetës së saj. Në

jetë dhe në vdekje, Merlini mishëroi
versionin tepër surreal dhe të mi-
stershëm të historisë së suksesit
amerikan. E rritur në shtëpinë e fë-
mijëve, ajo u bë Mbretëreshë e Hol-
livudit, duke përdorur talentin dhe
trupin e saj në masë të njëjtë, për të
kaluar nga një shkallë e imagjinuar
në tjetrën. Nga fundi i jetës së saj
ajo kishte arritur gjithçka që një yll
mund të kishte ëndërruar dhe gjatë
kësaj rruge, ajo kishte fjetur me një
president, ishte martuar me një
legjendë të sportit dhe një gjigand
të letërsisë, kishte fituar adhurimin
e botës më shumë se çdo aktore
tjetër në çdo kohë. Ajo mund të

kthehej nga një shtrigë në foshnjë,
nga cinike në një njeri të pashpresë,
nga perëndeshë e premtimit sek-
sual në fantazmë të harresës. Ajo
ishte një grua e cila brenda një
mbasditeje mund të kalonte nga
gjendja e pasigurisë rrëqethëse e
dyshimeve, në një zot absolut të ar-
tit të saj. Askush përpara saj, qysh
atëherë nuk ka hedhur më shumë
energji brenda një filmi. Merlini lin-
di në Spitalin e Përgjithshëm të Los
Anxhelosit më 1 qershor 1926. Ajo u
quajt Norma Xhin Beiker. Emri i
parë ishte inspiruar nga aktorja Nor-
ma Talmaxh. Pjesa e fundit e emrit
ishte marrë nga burri i dytë i ndarë i
të ëmës. Megjithëse janë bërë
përpjekje të pafundme, identiteti i të
atit të vërtetë të saj nuk është për-
caktuar asnjëherë me siguri. Fëmija
i quajtur Merlin nuk kishte as nënë
të zakonshme. Në kohën e lindjes
së vajzës Gledis Perl Beiker Morten-
son ishte një grua e bukur dhe de-
likate në mes të 20-tave dhe punon-
te si prerëse e filmave në markatën
e filmit. Ajo kishte dhe fy fëmijë të

tjerë, një djalë dhe një vajzë që jeto-
nin me burrin e saj të parë.

Merlin i kaloi tetë vitet e para në
familje të tjera ku e linte e ëma
gjatë kohës që ajo punonte dhe
nëna e vizitonte atë vetëm në
fundjavë. Më 1934 nëna dhe vajza
jetuan në të njëjtën shtëpi për disa
muaj, periudha më e gjatë që ato do
të kalonin bashkë gjatë fëmijërisë
së Merlinit, deri sa Gledis u sëmur
sërish nga neuroza dhe përfundoi
në spital. 9 vjeç Merlini hyri në një
shtëpi fëmijësh. Nga mosha 12 vjeç
ajo lëvizi në vende të ndryshme ku
jetoi në shtëpi fëmijësh. Mbas kthi-
mit në një yll kinematografie, Mer-
lini do të tregonte shpesh historinë
e fëmijës së varfër të rritur në shtë-
pi fëmijësh. Kujtimet e saj përf-
shijnë dhe përpjekjet e së ëmës për
ta mbytur apo episode përdhuni-
mesh ose ngacmimesh duke filluar
nga mosha 6 vjeçe.

Hera e fundit që pamë Kenedin
Sipas ligjeve të Teksasit,
duhej të ishte bërë një
autopsi e Xhon Kenedit
ashtu si edhe e viktimës
tjetër të vrarë, përpara se
të ishte dhënë certifikata
e vdekjes dhe përpara se
trupi të merrej për
funeralin. Ditën e vrasjes,
ligji ishte shkelur.
Ndihmësit e Kenedit dhe
njerëzit e Shërbimit
Sekret nuk e dëgjuan
ekzaminuesin mjekësor
të Dallasit, Erl Rouz i cili
protestoi kur e çuan
trupin në Uashington

MERLIN MONROE, biondja që dinte shumë!
Vrasje, aksident apo vetëvrasje, vdekja e Merlinit është sot një mister, jo për shkak të interpretimeve të ndryshme të
fakteve, por sepse kjo zonjë që kishte parimin “të bëjmë sikur besojmë” kishte luajtur në një botë të vërtetë dhe të
rrezikshme dhe monarkët e asaj bote ishin aq të fuqishëm sa të rishkruanin historinë e saj në orët e fundit të jetës së saj
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Shkup, 18 mars - Reprezentacioni i
Maqedonisë në futboll të hënën fil-
loi me përgatitjet për ndeshjen e
parë kualifikuese ndaj Letonisë e
vlefshme për kampionatin Evropian
2020.  Përfaqësuesja e Maqedonisë
do të jetë pa Arian Ademin, Stefan
Spirovski dhe Ivan Triçkovski. Mirë-
po trajner i Maqedonisë së Veriut,
Igor Angelovski, paralajmëroi se
nuk do të ftojë asnjë futbollist shte-
së jashtë listës së shpallur dhe që
të do të zëvendësojë dyshen Spirov-
ski – Triçkovski. Angelovski shpre-
son në nismë të mirë të eliminatore-
ve të EURO 2020.
“E dimë mirë se çfarë na pret, do të
jetë fillimi i ndeshjeve kualifikuese

për KE 2020. Ne ndeshjen e parë
ndaj Letonisë do të jemi pa Spirov-
skin dhe Triçkovski. Është nder të
punohet me këta djem, të gjithë
sportdashësit duan që ata të arrijnë
kualifikimin në kampionatin Evro-
pian. Kishim kohë të mjaftueshme
për të bërë analiza të detajuara për
Letoninë. Bëhet fjalë për ekip që
është përbërë nga futbollist të kam-
pionatit vendor dhe që janë mjaft të
rrezikshëm nga ndërprerjet e nde-
shjes. Nuk ikim nga roli i favoritit

dhe është herët që të flasim për qël-
limet në këto eliminatore. Mirëpo
Maqedonia ka 2 mënyra që të ar-
rijë në EURO 2020”, theksoi trajne-
ri Angelovski. Në mungesë të Ade-
mit dhe Spirovskit, bara më e
madhe në mesfushë do të jetë mbi
Ferhan Hasanin, i cili është në formë
të mirë në kampionatin e Arabisë
Saudite. “Luajtëm mirë në Ligën e
Kombeve, mirëpo në futboll nuk ka
kundërshtarë të dobët. Duhet të
mbetemi të fokusuar siç ishim më

parë. Nuk mund të flas për Leto-
ninë, por vetëm për ne. Këtu është
edhe Goran Pandevi që feston ju-
bilenë, andaj duam t’ia urojmë me
fitore. Pandevi është shembull për
ne si të jesh njeri dhe pastaj edhe
gjëra të tjera. Njeri I jashtëzakon-
shëm, që mund te jetë shembull
për secilin”, deklaroi Ferhan Hasani.
Stërvitjen e parë, Maqedonia e zh-
villojë në qendrën stërvitore “Petar
Milloshevski” pran Federatës së Fut-
bollit të Maqedonisë së Veriut.

Ejupi gjen
golin për
Osijekun
Shkup, 18 mars - Muzafer Ejupi
ka gjetur golin e parë në vitin
2019 tek skuadra e Osijekut.
Sulmuesi shkupjan, i cili për
shkak problemeve shëndetë-
sore mungoi disa muaj nga fu-
shat e blerta, shënoi golin e
vetëm për Osijekun në di-
sfatën 1:3 ndaj Rijekës. Pran
rezultatit 2-0, Ejupi shënoi go-
lin e shpresës për Osijekun ,
por deri në fund të takimit,
Puljiç vetëm firmosi fitoren e
Rijekës. Vendasit arkëtuan
pikë maksimale falë edhe go-
lave nga Haliloviç dhe Lepinji-
ca. Ejupi në këtë ndeshje në
lojë u inkuadrua në minutën e
76, ndërsa ishte kjo ndeshja e
dytë që po zhvillon këtë edi-
cion, pas asaj ndaj Lokomo-
tivës së Zagrebit javën e
shkuar, kur në lojë u inkua-
drua në minutën e 82.

Shkup, 18 mars - Në Kuvendin e rre-
gullt të FFM-së përpos zgjedhjes së
presidentit të ri, Muhamed Sejdi-
nit, u miratuan edhe disa vendime
të tjera të rëndësishme për futbol-
lin vendor. Në bazë të programit
“Hat -Trik 5” të sponzorizuar nga
UEFA dhe FIFA, do të vendosen ulë-
se dhe reflektorë në dy stadiume
në Maqedoni. Bëhet fjalë për sta-
diumin në Çair dhe stadiumin
“Biljanini Izvori” në Ohër, ku projek-

ti i paraparë do të duhet të jetë gati
deri në fund të vitit 2019. Ndërkohë
janë siguruar mjete financiare për
të siguruar mekanizmat e mirëm-
bajtjes të terreneve të gjelbra në
stadiumet në Maqedoni. Ndërkohë
u miratua edhe ndryshim në Ligën
e Dytë që do të hyn në fuqi në sezo-
nin 2020/2021, ku sërish do të ketë
një Ligë të Dytë, në vend që të kemi
Ligën e Dytë - Lindje dhe Ligën e
Dytë - Perëndim.

Bernard Challandes i ka bërë
thirrje futbollistëve të tij në ekipin
kombëtar të Kosovës të mos men-
dojnë larg për ndeshjen me Maqe-
doninë, por të përqendrohen në
fazën kualifikuese në përpjekje për
t’u kilikuar në Kampionatin Evro-
pian 2020. Kosova do ta nisë fazën
kualifikuese më 25 mars kundër
Bullgarisë në stadiumin “Fadil Vokr-
ri” në Prishtinë, dhe në rast dështimi
të kualifikohet në një grup me
kombëtare si Anglia, Republika e
Çekisë, Mali i Zi dhe Bullgaria,
atëherë verdhekaltrit do të luajnë
në play-off të Ligës së Kombeve në
fillim të 2020-es si një rrugë alterna-
tive për t’u kualifikuar në EURO
2020, raporton Gazeta Express. Ko-
sova do të kishte punë me Maqe-

doninë në gjysmëfinale të play-off
dhe më pas edhe një ndeshje fina-
le, në rast se e mposht Maqedoninë,
për t’u kualifikuar. Por, trajneri zvi-
ceran nuk dëshiron që lojtarët e tij
të mendojnë aq larg dhe ta japim
maksimumin për ta arritur synimin
këtë vit përmes kualifikimeve. Ai,
megjithatë, është i vetëdijshëm se

faza kualifikuese do të jetë tejet e
vështirë për Kosovën. “Unë nuk
them kurrë para garës se në cilën
pozitë dua të përfundojmë. Për
mua objektivat nuk kanë të bëjnë
se sa pikë i grumbullojmë. Synimet
janë gjithmonë të njëjta: e kemi
një ekip të ri dhe duhet të përpa-
rojmë, të zhvillohemi. Akoma jemi

në bazament, por ende nuk e kemi
ndërtuar katin e parë. Kemi syni-
me të bëjmë lojëra të mira, pavarë-
sisht ndaj kujt luajmë. Në kokë pra-
pa e kam ëndrrën gjithmonë ”, tha
Challandes në një konferencë për
media në Prishtinë. “Lojtarët nuk
duhet të mendojnë kurrë se mund
të kualifikohemi përmes Ligës së
Kombeve. Ne duhet të fokusohemi
në eliminatoret e Evropianit Të
mundohemi ta bëjmë më të
mirën, paraqitje të mira. Nëse
është e mjaftueshme apo jo, e
shohim në fund të eliminatoreve”,
shtoi ai. “Edhe pse e dimë se kuali-
fikimet do të jenë të vështira, nuk
jemi nivel i tyre. Pas eliminatoreve
do të mendojmë për Maqedoninë”,
theksoi ai.

Panucci e lë jashtë
Strakoshën 
për 2 ndeshjet 
e Shqipërisë
Thomas Strakosha nuk do të
luajë dy ndeshjet kualifikuese
të Kombëtares për “Euro 2020”,
ndaj Turqisë dhe Andorrës, pasi
nuk mundi dot të bashkohet me
skuadrën brenda afatit të për-
caktuar. Trajneri Panucci e ka
lënë jashtë portierin e Lazios,
edhe pse Strakosha i kërkoi
ndjesë dhe i ka treguar edhe ar-
syet e vonesës së tij. Mësohet se
portieri humbi avionin për
shkak të trafikut të krijuar, pas
bllokimit të rrugës në kryeqyte-
tin italian që të çon në aeroport.
Në vend të Strakoshës, Panucci
ka grumbulluar portierin e
Laçit, Gentian Selmani. Kjo nuk
është hera e parë që trajneri i
Kombëtares shqiptare merr një
masë të tillë ndaj lojtarëve. Më
parë, ai që e ka vuajtur këtë sjel-
lje të Panuccit ishte sulmuesi
Sokol Cikalleshi, me këtë të fun-
dit që i kërkoi leje për të nën-
shkruar kontratën e tij të re.

MAQEDONIA NISI ME PËRGATITJET PËR NDESHJET KUALIFIKUESE

Angelovski: Është nder të
punohet me këta djem

“E dimë mirë se çfarë na
pret, do të jetë fillimi i
ndeshjeve kualifikuese
për KE 2020. Ne
ndeshjen e parë ndaj
Letonisë do të jemi pa
Spirovskin dhe
Triçkovski. Është nder të
punohet me këta djem,
të gjithë sportdashësit
duan që ata të arrijnë
kualifikimin në
kampionatin Evropian”,
ka deklaruar
Angelovski

Dy stadiume me ulëse e ndriçim, unifikohet Liga e Dytë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Challandes: Nuk guxojmë të mendojmë për Maqedoninë
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Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira për 
nxënësit nga shkollat fillore, komisioni për grumbullimin e ofertave për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm për realizim të 
ekskursioneve për nxënës pranë SHF “Sinisha Stoilov” – Zrnovcë publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE PËR DORËZIM TË OFERTAVE  
 
 Në pajtim me Programin vjetor për punë të SHF “Sinisha Stoilov” – Zrnovcë, për vitin shkollor 2018/2019, 
komisioni për grumbullimin e ofertave për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm për realizim të ekskursioneve për nxënës 
dhe aktiviteteve tjera të lira publikon shpallje publike gjegjësisht ftesë për dorëzimin e ofertave me shkrim për organizim të: 
 

- Ekskursion treditor për nxënësit e klasës së nëntë, relacioni; Zrnovce - Stobi -  Prilep - Krushevë - 
Manastir- Ohër -Strugë - Vevçani - Dibër - Mavrovë - Shkup - Zrnovce (me dy bujtje në hotel në Ohër). 
Dita e parë: nisje nga Zrnovce në pra 07:00, vizitë të Stobit, pastaj vizitë të: Prilepit - Mogila dhe Markovi kuli; 
Krushevë - varri i Todor Proeskit, muzeu Makedonium dhe përmendorja "Meçkin Kamen"; drekë të organizuar; 
Manastir - vizitë të lokalitetit arkeologjik Heraklea; Ohër - akomodim, darkë dhe fjetje në hotel.  
Dita e dytë: Ohër, mëngjes në hotelin dhe vizitë të Plaoshnik dhe të "Samoilova Tvrdina". Kthim dhe drekë në 
hotel. Shëtitje  nëpër bregun e liqenit, vizitë të Lihnidos, Qytetit të vjetër dhe Teatrit antik. Festim i organizuar i 
maturës me darkë festive dhe muzikë me meny të përfshirë (të parashtrohet menyja) në hotel.  
Dita e tretë: mëngjes në hotel dhe vizitë të: Strugës - Vizitë të muzeut natyror shkencor, Vevçani - Burimet e 
Vevçanit, vizitë të Muzeut "Makedonska borba" dhe shtëpisë përkujtimore të Nënës Terezë. Zrnovce - arritje në  
ora 21:00.  
Realizimi i ekskursionit treditor për nxënësit e klasës së nëntë do të realizohet në muajin maj 2019.  

- Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së gjashtë, relacioni: Zrnovce- Probishtip - Kratovë - Krival 
Pallankë - Shkup - Zrnovce (me një bujtje në hotel në Shkup). 
Dita e parë nisje nga Zrnovce në ora 07:00, vizitë të: Manastiri Shën Gavril Lesnovski - f. Lesnovë (Probishtip), 
vizitë të Golemo gradishte - f.Konjuh (Kratovë), vizitë të Manastirit Shën Joakim Osogovski dhe drekë të 
organizuar në qendrën turistike malore "Kalin kamen", vizitë të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, arritje në Shkup, 
vendosje në hotel, darkë dhe fjetje.  
Dita e dytë: Mëngjes, vizitë të kanjonit të Matkës, vizitë të lokalitetit Skupi, vizitë të Kalasë së Shkupit, Çarshisë 
së vjetër, kishës Sh. Spas (me lunch pako), vizitë të muzeut Makedonska borba, shtëpisë përkujtimore të Nënës 
Terezë dhe kthim në Zrnovce përmes Velesit dhe Shtipit në ora 20:00 para shkollës.  
Ekskursioni dyditor për nxënësit e klasës së gjashtë do të realizohet në muajin maj 2019.  

- Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së tretë, relacioni: Morodvis - Zrnovce - Strumicë - Dojran - 
Zrnovce - Morodvis.  
Nisja në ora 07:30, vizitë të ujëvarave Smollare dhe të Koleshinit në Strumicë, Liqenit të Dojranit në Dojran dhe 
kthim në Zrnovce - Morodvis në ora 17:00 
Ekskursioni njëditor për nxënësit e klasës së tretë do të realizohet në muajin maj 2019.  

Ofertat me shkrim (veç e veç për çdo ekskursion) duhet të përpunohen dhe të dorëzohen në pajtim me kërkesat e 
theksuara në shpallje dhe në të njëjtat duhet të theksohet: çmim individual për nxënës, kushtet për akomodim, 
transport, mënyrë të pagesës, udhëheqës, numër të mësimdhënësve, mjek dhe kushte të volitshme për nxënësit 
që vijnë nga familje të prekura sociale. 

Ofertat me shkrim nuk duhet të përmbajnë zgjidhje alternative, gjegjësisht duhet të përpilohen në mënyrë konkrete 
dhe në pajtim me kërkesat e cekura në përshkrimin e shërbimit që është pjesë e ftesës për dorëzimin e ofertës.  

Oferta e cila përmban elemente ose shërbime plotësuese nuk do të kenë përparësi gjatë evaluimit të së 
njëjtës.  

Kriter për ndarjen e marrëveshjes për realizim të ekskursioneve do të jetë oferta me çmimin më të ulët për 
nxënës në të cilin përfshihet edhe sigurimi i posaçëm i nxënësve. 

Çmimet në ofertat duhet të jenë fikse, gjegjësisht nuk lejohet korrigjim i çmimeve gjatë realizimit të marrëveshjes. 
Ofertuesit duhet t`i plotësojnë kriteret minimale në vijim: 
- të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të Republikës së Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 

turistike: 
- të ketë në mënyrë të suksesshme të realizuar së paku tri ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira 

në tri vitet e fundit: 
- të plotësojë kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion 

rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të posaçme teknike të makinave me të cilët udhëtojnë grupet e fëmijëve. 
Oferta e ofertuesit që nuk plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e papranueshme.  
Ofertat e pakompletuara dhe të vonuara nuk do të jenë lëndë shqyrtimi. 
Në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur dorëzon garanci bankare në shumë prej 5% të 

vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 
Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Agjencitë e interesuara turistike ofertat me shkrim i dorëzojnë deri në SHF “Sinisha Stoilov” – komuna e Zrnovcit rr. 

“Gjeneral Apostollski” nr. pn Zrnovcë me shenjë “Për Komisionin për grumbullim të ofertave”. Për informata më të 
hollësishme ofertuesit mund të drejtohen në telefonin 033-353-065. 

 
Komisioni për grumbullimin e ofertave me shkrim pranë SHF "Sinisha Stoilov" Zrnovci  

Kryetar 
 (Mihail Gavrilov) 

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktivitete tjera
të lira për nxënësit e shkollave të mesme nr.07 9992/2 të datës 05.06.2014 e Ministrisë së arsimit dhe shkencës, SHFK
"Josip Broz Tito" Strugë publikon

S H P A L L J E
për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira

për vitin shkollor 2018/2019

1. Ofertues SHFK "Josip Broz Tito", rr."Dimçe Kovaçeski" nr.64 Strugë
2. Ofertues Çdo subjekt i interesuar i regjistruar për kryerje të veprimtarisë sipas lëndës së shpalljes
3. Lënda Organizim i ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira të nxënësve (ekskursion njëditor, treditor dhe mësim

në natyrë)
4. Kriteret për dhënie të marrëveshjes:
 Ofertuesi të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në RM për kryerje të veprimtarisë përkatëse (A licencë)
 Të ketë realizuar me sukses së paku tre ekskursione të nxënësve dhe aktivitete tjera të lira në tre vitet e fundit,
 T`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, sipas Ligjit për siguri në komunikacion dhe rrugë, dhe

Rregullores për kërkesat e veçanta teknike të makinës me të cilën transportohen grupet e fëmijëve,
 Çmimi më i ultë
Dokumentacioni tenderues në të cilin detajisht janë të cekura përmbajtjet dhe kushtet mund të tërhiqet në arkivin e

shkollës çdo ditë pune nga ora 09 14, vetëm nga ana e personit të autorizuar të ofertuesit.
Në kushtet e ofertës nuk duhet të ketë zgjedhje alternative, kushtet duhet saktë të përcaktohen pa mundësi për

ndryshime.
Ofertat duhet të parashtrohen të vërtetuara dhe nënshkruara nga ana e ofertuesit, në adresën SHFK "Josip Broz Tito"

Strugë, rr. Dimçe Kovaçeski nr.64 Strugë me shenjën Për komisionin për grumbullimin e ofertave.
Ofertat të cilat nuk janë të nënshkruara dhe vërtetuara nga ana e ofertuesit si dhe ofertat të cilat nuk i përmbajnë të

gjitha dokumentet e duhura do të llogariten si të pakompletuara dhe nuk do të shqyrtohen.
Hapja e ofertave nuk do të jetë publike.
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit.

SHFK "Josip Broz Tito" Strugë
Komisioni për grumbullimin e ofertave

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të 
lira për nxënësit e shkollave fillore numër 07-9992/2 të datës 05.06.2014 të sjellur nga Ministri i arsimit dhe 
shkencës së RM, SHF "Sllavço Stojmenski" Vinicë publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për grumbullim të ofertave për organizim të ekskursioneve të nxënësve  

SHF "Sllavço Stojmenski"Vinicë sipas Programit për ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për vitin shkollor 
2018/2019 organizon: 

1. Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së III në relacionin: Vinicë - Shkup - Vinicë në muajin maj; 
2. Ekskursion dyditor për nxënësit e klasë së VI në relacionin: 

Vinicë - Veles - Negotinë- Kavadar- Gjevgjeli- Dojran- Strumicë- Radovish- Shtip- Vinicë në muajin maj  
3. Ekskursion treditor për nxënësit e klasës së IX në relacionin: 

Vinicë - Shkup- Tetovë- Gostivar- Kërçovë- Ohër - Krushevë-Manastir- Vevçani- Veles- Vinicë në muajin 
maj 

Programin për ekskursione ta kërkoni te slavco.stojmenski@t.mk 
Kriter për dhënie të marrëveshjes për realizim të ekskursionit është çmimi më i ultë.  
Si ofertues më të volitshëm shkolla do ta zgjedh ofertuesin i cili i plotëson kriteret minimale në vijim: 

- Të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në RM për kryerjen e veprimtarisë turistike përkatëse; 
- Të ketë të realizuar me sukses së paku tre ekskursione të nxënësve dhe aktivitete tjera të lira, në 

tre vitet e fundit; 
- T`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, sipas Ligjit për siguri në komunikacion 

rrugor dhe Rregullores për kërkesat e veçanta teknike të makinave me të  cilat transportohen 
grupet e fëmijëve.  
Në ofertë të ceket:  

- Emri i subjektit juridik, nënshkrimi dhe vula e personit përgjegjës; 
- Çmimi individual dhe i përgjithshëm i shërbimit (transporti, ushqimi); 
- Mënyra e pagesës; 
Ofertat të parashtrohen personalisht ose përmes postës në adresën: SHF "Sllavço Stojmenski" Vinicë 

rr. "Bel Kamen" nr.7, në zarf të mbyllur me shenjën: Komisioni për grumbullim të ofertave për ekskursion, në afat 
prej 5 (pesë) ditëve llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor.  

                                                                     SHF "Sllavço Stojmenski" Vinicë 
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Mbrëmje e pasur me ndeshje
në NBA, ku shumë skuadra po
bëjnë sforcot e fundit për të sigu-
ruar zonën play off. Fitore e vuajtur,
por shumë e rëndësishme e Los
Angeles Clippers në sfidën me
Brooklyn Nets me rezultatin 119-
116. Edhe pse në periodën e dytë
miqtë arritën një avantazh prej 19
pikësh, Clippers, falë lojës së mirë
në grup, mundën ta kthenin si-
tuatën në favor dhe të fitonin në
fund me 3 pikë diferencë. 25 pikë
realizoi Lou Williams, nga 20 sh-
tuan Harrell dhe Gallinari, ndërsa
për Nets nuk mjaftoi forma e ja-
shtëzakonshme e  D’Angelo Rus-
sell, që e mbylli takimin me 32 pikë
dhe 10 asist. Humbje shumë e
dhimbshme për Los Angeles
Lakers 124-123 në parketin e New
York Nicks, me fituesin që u ven-

dos në sekondat e fundit. Kur kish-
te kaluar gjysma e periodës së
katërt, Lakers, të udhëhequr nga
LeBron James (33 pikë) dhe Kyle
Kuzma, kryesonin me +11 pikë, por
çuditërisht skuadra vendase 22
sekonda para fundit mori epërsinë

me vetëm një pikë më shumë falë
dy gjuajtjeve të lira të realizuara
nga Emmanuel Mudiay, autor i 28
pikëve në total. Në aksionin e fun-
dit të Lakers heroi i Nicks u bë Ma-
rio Hezonja që nuk lejoi LeBron Ja-
mes të shënonte koshin që do t’u

jepte fitoren kalifornianëve. Një
nga sfidat me më shumë prit-
shmëri u zhvillua mes Milwaukee
Bucks dhe Philadelphia Sixers, që u
mbyll me fitoren e miqve 125-130.
Dominues absolutë të skenës, Joel
Emdiid me 40 pikë dhe 15 “re-
bound” e Giannis Antetokounmpo
me plot 52 pikë e 16 “rebound”. Pa-
raqitje dhe shifra monstruoze për
dy “yjet” e NBA, por në fund të
drejtën për të festuar e pati Em-
biid, edhe pse rivali i tij brenda
sfidës kishte statistika më të mira.
Sukses shumë i rëndësishëm i De-
troit Pistons për zonën play off,
110-107 ndaj Toronto Raptors. Ven-
dimtare loja e Blake Griffin dhe
Reggie Jackson, respektivisht me
25 dhe 20 pikë. Nuk mjaftoi për
skuadrën kanadeze “double-dou-
ble” i Kawhi Leonard, që e mbylli
takimin me 33 pikë dhe 10 “re-
bound”. Ndërkohë sigluan fitoren e
dytë radhazi Houston Rockets 117-
102 ndaj Minnesota Timberwolves
falë treshes Chris Paul-Clint Cape-
la-James Harden me 65 pikë në to-
tal.

Tenisti austriak Dominic
Thiem ka fituar mëngjesin e sotëm
në turneun e parë Masters të vitit
2019, atë të Indian Wells, duke
mundur 2-1 në finale (3-6, 6-3, 7-5)
zviceranin Roger Federer. Falë këtij
suksesi, Thiem ngjitet në vendin e
katërt të renditjes botërore, ndër-
sa Federer ndodhet një vend pas
tij. Ndeshja nisi mirë për Federer,
që e dominoi setin e parë, ku u
shkëput që në fillim dhe fitoi 6-3.
Por shpejt rikuperon Thiem, që
përmbys lojën në setin e dytë, duke
ngritur ndjeshëm nivelin dhe fiton
6-3. Loja bëhet mjaft e bukur në
setin e tretë, ku loja është e bara-

bartë deri në shifrat 5-5. Më pas
Thiem fiton një “game” me topat e
Federer, duke triumfuar 7-5 dhe
krejt ndeshjen 2-1. Në përballjet
direkte, Thiem udhëheq 3-2 ndaj

Federer, duke u ngjitur për herë të
parë në karrierë në vendin e katërt.
kjo është hera e parë për au-
striakun që fiton në një turne Ma-
sters.

Të afërmit
i zbulojnë
planet e
Mbappes
Kylian Mbappe duket të jetë i
qartë rreth ambicieve dhe
qëllimeve të tij për të ardh-
men, të paktën sipas asaj që
ka zbuluar gazeta javore
franceze “Le Journal du Di-
manche”. Real Madridi ende
ëndërron ta ketë në skuadër
Kylian Mbappen dhe, sipas të
përjavshmes franceze, 20-
vjeçari e ka gjigantin spanjoll
në planet e tij. Gazeta france-
ze ka publikuar deklarata të
një të afërmit të yllit të Paris
Saint-Germainit, i cili ka
pohuar se Mbappe kishte
treguar përse nuk ishte tran-
sferuar në Madrid më 2017.
Në atë kohë, thuhet se
Mbappe kishte theksuar:
Nëse shkoj në moshën 18-
vjeçare, çfarë do të bëj kur t’i
mbush 23 vjet?” I afërmi i
Mbappes më pas ka konfir-
muar diçka që do t’ua kënaqë
veshët madrilenëve: “Mbap-
pe e sheh veten duke luajtur
në Madrid”. Reali ka mall për
ta blerë Mbappen, i cili
shihet si talenti më i madh
në botën e futbollit, por klubi
i tij aktual, PSG-ja, ka
këmbëngulur se nuk është e
hapur për bisedime për
shitjen e tij, pasi ia pagoi Mo-
nacos plot 180 milionë euro
për shërbimet e tij. Derisa
vetë lojtari nuk ia ka mbyllur
derën kalimit në Madrid, pre-
sidenti Florentino Perez e di
se do të jetë shumë e vështirë
ta bindë klubin parisien ta lë-
shojë francezin.

Interi është duke u përgatitur
ta spastrojë skuadrën pas përfun-
dimit të këtij sezoni, madje duke
i larguar dy prej futbollistëve
kryesorë në vitet e fundit, sipas
Gazzetta Dello Sport. Zikaltrit po
mendojnë të përfitojnë nga shitja
e dyshes Mauro Icardi dhe Ivan
Perisic në afatin kalimtar të verës.
Gjiganti i Serie A është i gatshëm
ta largojë për para sulmuesin e

rebeluar argjentinas, të cilit iu
mor shiriti i kapitetin para një
muaji. Icardi ka një muaj që as
nuk stërvit e as nuk luan për Inte-
rin, pas mosmarrëveshjes me
drejtuesit e klubit dhe probleme-
ve me disa bashkëlojtarë. Për të
është i interesuar Manchester
Unitedi, derisa Arsenali duket se e
dëshiron anësorin kroat Ivan Peri-
sic. 30-vjeçari ishte në listën e dë-

shirave të Tottenhait në afatin ka-
limtar të janarit. Interi synon t’i

arketojë 140 milionë euro nga
shitja e dyshes.

Leo Messi 
e barazon
Cristianon
Leo Messi ka shkëlqyer me tre
gola në fitoren e madhe të
Barçës, duke arritur kështu het-
trikun e 34 në karrierë në La
Liga. Në xhiron e 28 në La Liga,
Barcelona mori pikët e plota në
udhëtim te Real Betis, duke
triumfuar 4-1, në një ndeshje ku
shkëlqeu Lionel Messi. 10-shi
magjik i Barcelonës realizoi tre
gola, në minutat 18’, 45’ dhe 85’,
kurse golin tjetër e shënoi Luis
Suarez në minutën e 63’. Pas kë-
tij het-triku, Messi ka shkuar në
34 tregolësh në La Liga me fa-
nellën e Barcelonës, aq sa Cri-
stiano Ronaldo me Real Madri-
dit – asush si ata gjatë historisë
në Spanjë. Për të arritur 34 het-
trike, Messit i janë dashur 444
ndeshje, kurse Cristiano Ronal-
do (292). Kështu, tani Messit i
duhet vetëm edhe një tregolësh
për të pushtuar i vetëm vendin e
parë.

Interi i nxjerr në shitje Icardin
dhe Perisicin

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

Federer dorëzohet në finale, 
në Indian Wells triumfon Dominic Thiem

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

NBA

LeBron sërish
s’mjafton për Lakers

Vijojnë të zhgënjejnë
Lakers, që u mundën
në sekondat e fundit
124-123 nga New York,
ndeshje ku për
vendasit u dalluan
Mudiay me 28 pikë e
Dotson me 25. Te
Lakers u rikthye në
fushë LeBron James,
që realizoi 33 pikë, por
që mbetën për
statistikë
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Juventusi pësoi humbje të
dielën në Genoa, pas një jave
magjike, me përmbysjen madhë-
shtore (3-0) në Ligën e Kampionë-
ve kundër Atletico Madridit. Allegri
vendosi ta linte pushim Cristiano
Ronaldon dhe ekipi e pagoi këtë
me humbjen e parë në Serie A,
gjithë sezonin. Janë luajtur 28 javë
kampionat dhe Juventusi duket në
rrugë të pakthyeshme drejt titullit
të 35-të në historinë e vet si klub
futbolli. Pavarësisht humbjes së
djeshme, bardhezinjtë kanë regji-
struar tri rekorde historike në Serie
A. Pikët rekord: “Zonja e Vjetër” ka
grumbulluar 75 pikë në 28 ndeshje
kampionat. Duke pasur parasysh
se mbeten për t’u luajtur edhe
dhjetë javë të Serie A, mundësitë

hipotetike janë që të thyhet rekor-
di i 102 pikëve në krejt kampiona-
tin të epokës së trajnerit Conte, se-
zoni 2013-2014. Nëse i fiton të
gjitha sfidat e mbetura, Allegri
mund të arrijë kuotën e 105 pikëve.
Që do të thotë një rekord i ri. Ti-
tulli, më shumë javë para fundit:
Interi e siguroi titullin e Serie A

pesë javë para mbarimit të kam-
pionatit, në vitin 2007. Juve, në
qoftë se vazhdon me këto numra,
mund të rikonfirmohet kampion i
Italisë shtatë, ose gjashtë javë para
përfundimit të garës. Më pak gola
të pësuar: Juve ka pësuar 19 gola në
në Serie A, pas dy të së dielës,
kundër Genoa. Ekipi bardhezi ka

për momentin më pak gola të pë-
suar se Interi në sezonin 2015-2016.
Zikaltrit e asaj kohe e mbyllën
kampionatin me 20 gola të pësuar.
Bardhezinjtë mund ta kenë shty-
sën e duhur për të mbetur në këtë
shifër golash deri në fund, duke
vendosur një rekord të vetin në
kampionatin italian.

Mario Balotelli dhe Olympique Marseil-
le duhet ta kthejnë “fletën”. Skuadra e drej-
tuar nga Rudi Garcia humb 3-1 kundër PSG,
ndërsa sulmuesi italian është kthyer në
qendër të polemikave. Në fund të ndeshjes
kundër kampionëve francezë, “SuperMario”
përdori rrjetet sociale për të shfryrë dufin,
pasi ishte “viktimë” e një provokimi tjetër. U
shkruajt se sulmuesi kontravers italian kish-
te përgatitur një festë të veçantë, në rast
shënimi të golit. Nëse rrjeta e PSG do të ish-
te tundur prej tij, Balotelli do të zbulonte një
bluzë tjetër, që e mbante veshur, poshtë
asaj të Marseille, në të cilën kishte stam-
puar foton e Rashford. Ky i fundit ishte sul-
muesi i Manchester United, që “vulosi” eli-
minimin e PSG në 1-8 finale të Ligës së
Kampionëve.  Mario iu përgjigj këtyre tha-
shethemeve mediatike në profilet e tij në

rrjetet sociale, duke kërkuar të mos shpikin
histori rreth tij: "Kjo është një gënjeshtër”.
Për t’u harruar ishte performanca e Balo-
tellit në këtë klasike franceze. Ai doli jashtë
fushe, kur u zëvendësua në pjesën e dytë
nga Yohann Pelé, i detyruar të zëvendësojë
portierin Mandanda, i ndëshkuar me karton
të kuq.

Mertens në
gjurmët e
Hamsik
Dries Mertens mund të ndjekë
gjurmët e Marek Hamsik në
kinë. Sulmuesi belg ka edhe
një vit kontratë me Napolin
dhe në verë gjërat mund të
ndryshojnë shumë shpejt, por
vetë lojtari nuk e përjashtoi
këtë mundësi. Mertens tha se
nuk e di se çdo të ndodhë në
fund të sezonit aktual, edhe
pse synimi i tij është te qën-
drojë deri në fund të kontratës
me Napolin. Duke parë që 31-
vjeçari nuk luan rregullisht,
presidenti De Laurentiis nuk
do të refuzonte një ofertë që
në verë për lojtarin, i cili do të
përfitonte një page prej 6-7
milionë euro në sezon kam-
pionatin kinez.

UEFA ka hapur hetim për veprimin e Cri-
stiano Ronaldo-s në ndeshjen e kthimit mes
Juventus dhe Atletico Madrid për Cham-
pions League. Sulmuesi portugez imitoi ve-
primin e Diego Simeone, i cili u gjobit me 20
mijë euro. Vendimi për këtë rast do të jepet
me 21 mars, sipas njoftimit të UEFA-s. Me të
gjitha gjasat për sulmuesin portugez do të
ketë një gjobë financiare, ashtu siç ndodhi
me Simeone, pavarësisht kërkesës së klubit
spanjoll që kërkuan përjashtimin për një
ndeshje të CR7.

Publicitet

Allegri synon të thyejë 
edhe tri rekorde deri në fund

“Zonja e Vjetër” ka grumbulluar 75 pikë në 28 ndeshje
kampionat. Duke pasur parasysh se mbeten për t’u luajtur
edhe dhjetë javë të Serie A, mundësitë hipotetike janë që
të thyhet rekordi i 102 pikëve në krejt kampionatin të
epokës së trajnerit Conte, sezoni 2013-2014
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Balotelli: Gënjeshtër, 
mjaft shpikët histori rreth meje!

UEFA hap hetim për Ronaldon
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DASHI 21. mars - 20. prill
Me qetësi dhe maturi do mund t'i zgjidhni me shpejt pro-

blemet qe ju kishin dale kohet e fundit ne jetën tuaj ne çift. Kjo gjë
duhet bere sa me shpejt sepse sa me shume te kaloje koha aq me
tepër ndërlikohet situata. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe
pa ndonjë takim te veçantë. Buxheti nuk do jete i keq, por as aq i mire
sa për te bere investime te mëdha.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do i kaloni shume shpejt te gjitha vështirësitë qe keni pa-

sur ne jetën tuaj ne çift sot dhe pas mesdite do ndiheni shume here
me te qete. Beqaret duhet te jene shume te kujdesshëm me hapat
qe do hedhin edhe sikur personat qe do njohin t'iu pëlqejnë tej
mase. Financat do jene te kënaqshme dhe do arrini t'i kryeni te
gjitha shpenzimet qe kishit menduar.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Sot do ju ndryshoje shpesh humori ju te dashuruarve.

Here do dashuroheni me pasion me partnerin dhe here do debato-
ni ashpër me te. Beqaret nuk do duan te bëjnë ndryshime ne jetën
e tyre sentimentale, te paktën edhe për pak kohe. Ne planin finan-
ciar bëjini me kujdes llogarite dhe do e shihni qe do ju dalin paratë
edhe për te bere shpenzime edhe për te hequr mënjanë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Sot do zgjoheni me optimizëm ju te dashuruarit dhe do

mendoni te merrni disa vendime te rëndësishme për jetën tuaj
sentimentale. Beqaret nuk do jene ende gati për te bere ndryshi-
me te statusit te tyre dhe do i refuzojnë një e nga një te gjitha fte-
sat qe do ju bëhen. Dite pozitive do jete kjo për financat. Nuk do
keni aspak vështirësi për te kryer shpenzimet e nevojshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dite e mbushur me bashkëpunim do jete kjo e sotmja për

te dashuruarit. Do ndiheni mjaft mire ne çdo moment dhe do prefe-
roni te qëndroni bashke përgjithmonë. Beqaret me mire te bëjnë
kujdes me shpenzimet sepse situata ne një moment mund t'iu ndër-
likohet tej mase. Për financat perspektivat janë te mira. Yjet do ju mbë-
shtesin ne çdo moment dhe do ju drejtojnë ne rrugën e duhur.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nëse keni pasur debate te forta me partnerin tuaj, sot do

i zgjidhni ato një e nga një dhe do ndiheni me te qete. Te ardhmen
do e shihni me më shume optimizëm. Beqaret mund te kenë dashu-
ri me shikim te pare, por historitë qe mund te fillojnë nuk do jene shu-
me afatgjata. Ne planin financiar do jeni me te matur dhe do arrini
t'i zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur.

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

ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo moment dhe nuk do doni te
bëni ndryshime. Beqaret do jene më me fat ne dashuri dhe do ar-
rijnë te fillojnë lidhjen qe kane ëndërruar prej kohesh. Me finan-
cat tregohuni sa me vigjilente, pasi ne te kundërt situata mund t'iu
dale tërësisht jashtë kontrollit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do jete shume e gjete gjate kësaj dite. Ne

çdo moment do ndiheni mire me partnerin dhe nuk do mendoni
për ndryshime. Beqaret nuk do e kenë mendjen tek krijimi i një
lidhjeje sepse ka te tjera gjera shume te rëndësishme për ta. Ne pla-
nin financiar mendojini gjerat me kujdes para se te veproni. Nëse
nuk bëni gabime, nuk keni për te pasur as tronditje.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Nuk do keni një dite shume te mire sot ju te dashurua-

rit dhe ne disa momente do e vuani vetminë. Kujdes edhe me
fjalët qe do i thoni partnerit. Beqaret ka shume mundësi te ecin ku-
turu dhe nuk do i mendojnë mire gjerat. Për këtë arsye një pjese
do përballen me zhgënjime. Me shpenzimet tregohuni te arsye-
shëm dhe te organizuar nëse nuk doni probleme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dashurohuni ashtu si ta ndjeni sot ju te dashuruarit dhe

mos mendoni aspak për te ardhmen apo për mendimet e te tjerë-
ve. Është jeta juaj dhe duhet ta jetoni ashtu si ta mendoni. Beqaret
do jene impulsive dhe ka rrezik te bëjnë disa gabime. Kujdes! Edhe
financat do jene delikate. Do shpenzoni pa u menduar dhe ne një
moment situata do behet delikate.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Hëna do ndikoje pozitivisht sot ne jetën tuaj ne çift. Do

jeni mjaft tolerante me partnerin dhe me pak kërkues ndaj tij. Be-
qaret do tërhiqen mjaft nga një person dhe nuk do lënë gjë pa bere
derisa ta bëjnë për vete atë. Do ja arrijnë qëllimit. Ne planin finan-
ciar fati do ju buzëqeshë ne çdo moment. Gjendja do përmirësohet
mjaft dhe do mund te bëni edhe disa investime me tepër.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite harmonike ka për te qene kjo e sotmja për te dashu-

ruarit. Do ja kaloni për mrekulli se bashku dhe nuk do keni aspak
debate. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë
takim mbresëlënës. Do ju duhet te presin ende pak kohe për te bere
ndryshime. Ne planin financiar do keni ndihme te madhe nga te
afërmit dhe do jeni me te qete kur te shpenzoni.
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1452 - Frederiku III i Habsburgëve
kurorëzohet Perandor gjerman.

1571 - Trupat spanjolle okupojnë
Manilën.

1644 - 200 anëtarë të familjes pe-
randorake në Pekin bëjnë vetëvrasje.

1682 - Këshilli Nacional pranon pa-
varësinë e Kishës franceze.

1702 - Bija e Xhejms II, Anne Stuart
shpallet mbretëreshë e Anglisë.

1775 - Polonia dhe Prusia nënshk-
ruajnë marrëveshje tregtare.

1927 - Betejë e përgjakshme mes
komunistëve dhe nazistëve në Ber-
lin.

1931 - Nevada legalizon bixhozin.
1972 - India dhe Bangladeshi nën-

shkruajnë traktat miqësie.

PUNËTORËT E ZELLSHËM 
Shefi ju drejtohet të punësuarve: 
- Dje me të vërtetë keni bërë punë të
madhe! Brenda ditës keni punuar
aq sa keni punuar javën e kaluar.
Punëtorët ja kthejnë: 
- Faleminderit shumë shef, por dje
nuk ka punu fejsbuku. 

Hajdutët të kërkojnë o jetën, 
o kuletën: Gratë i duan të dyja! 

(Khalil Gibran)

Hunda mund të jetë burim
për trajtimin e infeksioneve
të rënda të mushkërive
Sipas një studimi të ri ekzaminimi i
baktereve dhe viruseve në hundët e
fëmijëve mund të japë të dhëna për
të përmirësuar diagnozën dhe trajti-
min e infeksioneve të rënda të mu-
shkërive. Infeksionet e mushkërive
janë shkaktari kryesor i vdekjeve të
fëmijëve nën moshën 5 vjeç në të
gjithë botën.
Studimi zbuloi se bakteret dhe viru-
set në hundët e fëmijëve shkaktojnë
infeksione respiratore. Hulumtuesit
në Universitetin e Edinburgut thonë
se studimi ndihmon për të kuptuar
pse disa fëmijë janë më të pirur për
tu prekur nga infeksionet sesa disa të
tjerë. Gjithashtu mund të jetë çelësi
për parandalimin e infeksioneve të
rënda të mushkërive.
Studimi ndihmon në përcaktimin e
nivelit të infeksionit dhe sesa kohë
duhet të qëndrojnë fëmijët në spital.
Ata thanë se në raste më pak serioze,
mund të zvogëlohet nevoja për anti-
biotikë dhe ndihmon disa fëmijë të
shërohen natyrshëm.
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4-vjeçarja Alannah George  arriti një
rezultat IQ prej 140 dhe tashmë është zyr-
tarisht një gjeni. Vogëlushja  është e fik-
suar pas numrave dhe fjalëve. Asaj më
shumë i pëlqen që të recitojë alfabetin se
sa të këndojë vjershat e kopshtit. Rezulta-
ti i saj i pabesueshëm i IQ do të thotë se ajo
ka ‘inteligjencë superiore të përgjithsh-
me’. Alannah shkon në të njëjtën shkollë
me nipërit e Mbretëreshës dhe dashuria e
saj për numrat i ka dhënë mundësinë që të
futet në Mensa-n britanike.  Mensa është
një grup elite, me inteligjencë të lartë.
Hyrja në këtë shkollë është shumë e vësh-
tirë.  Muajin e kaluar, Alannah u vlerësua
nga një psikolog i lartë arsimor, Dr. Peter
Congdon, i cili tha se ajo është një ‘gjeni in-
telektual’. Alannah zyrtarisht u bë një nga
anëtarët më të rinj të Mensa-s, në botë
dhe mamaja e saj, Nadine, 37, thotë se ish-

te një realizim “i frikshëm”. ‘Është emocio-
nuese dhe dërrmuese. Unë dua të sigu-
rohem që ajo të arrijë potencialin e saj.
Është  kaq e vogël. Ishte një realizim i frik-

shëm kur morëm rezultatet se sa e zgjuar
është . Ajo po bën hapa të mëdhenj. Ka
një aftësi për të lexuar dhe mund të deko-
dojë fjalët vetë”, tha nëna e vogëlushes.

Kompania e njohur ABT Sportsline pre-
zanton modelin e modifikuar të Audit -
RS5 Sportback, seria e të cilit do të jetë e ku-
fizuar në vetëm 50 kopje. Si bazë për këtë
model të ri të ABT-së ka shërbyer RS5

Sportback, i cili ka motor 2.9-litër V6 Bi-
Turbo të përforcuar në 530 kuajfuqi, tran-
smeton Koha.net. Të dhënat për përshpej-
timin dhe shpejtësinë maksimale
kompania nuk i ka zbuluar ende. Gjithash-

tu, ABT Audi RS5 Sportback vjen edhe me
disa elemente nga fibra të karbonit -
mbrojtësi i përparmë shtesë (spoiler), ma-
ska e përparme, vrima në mbrojtësit anë-
sor të përparmë, pragjet, mbrojtësi shtesë
(spoiler) mbi bagazh, si dhe mbrojtësi i pa-
smë shtesë (difuzer).

ABT, po ashtu, për RS5 Sportback të ri
ka zgjedhur edhe sistemin sportiv të
shkarkimit të gazrave me katër gypa, set të
ri të rrotave prej 21-inç me ngjyrë të zezë e
goma 275/25, amortizatorët e modifikuar,
si dhe interier të modifikuar - duke përf-
shirë detajet nga fibra të karbonit, pllakën
“1 of 50”, etj.

Fruti që do të
shpëtojë botën
nga uria
Një frut ekzotik që ka shijen e mi-
shit të derrit mund të jetë zgjidhja
për të gjithë njerëzit nëpër botë që
vuajnë nga uria. Artocarpus hete-
rophyllus rritet vetëm në jug dhe ju-
glindje të Azisë dhe peshon nga 4.5
deri në 45 kg. Përmban qindra fara
që janë të pasura me kalcium, pro-
teina, hekur dhe potas. Mjafton një
frut i vetëm për të ushqyer në një
vakt një familje të tërë. Studiuesit
mendojnë se një frut i tillë mund të
zëvendësojë grurin dhe misrin, që
po kërcënohen nga ndryshimet kli-
materike. Fruti është shumë i për-
dorur në Bangladesh, por në Britani
po bëhet përpjekje që të futet nëpër
markete në mënyrë që të zëvendë-
sojë mishin e derrit.

Rikthehen në jetë qelizat e një mamuthi
që ka jetuar 28 mijë vjet më parë. Kjo është
arritur me anë të teknikës së klonimit të qe-
lizave të këtij mamuthi të Siberisë që është
gjetur në vitin 2010, të cilat janë transfe-
ruar në vezët e një kavie laboratori, duke u
kthyer kështu në gjende aktive.

Studimi është fryt i punës së kërkuesve
japonezë të Universitetit Kindai dhe është
publikuar në revistën shkencore Science Re-
ports. Sipas ekspertëve, trupi i kafshës ishte
ruajtur në mënyrë perfekte si rrjedhojë e
akujve siberianë nga të cilët ishte mbuluar
dhe teknika e përdorur për rizgjimin e tyre

është e ngjashme me atë që është klonuar
delja Dolly.

Rezultati është mjaft i rëndësishëm për
botën shkencore, pasi mund të studiohen
karakteristikat dhe potencialet e qelizave
kaq antike, por theksohet se nuk mund të
rikthehet në jetë kafsha e zhdukur rreth 4
mijë vjet më parë.

Gjurma e parë njerëzore mbi planetin
Mars mund të jetë e një gruaje. Vendimi
është konfirmuar nga kryeadministratori i
NASA, Jim Bridenstine, gjatë një interviste
për websitin Science Friday.

Numri një i Agjencisë Hapësinore Ame-
rikane gjithashtu vë theksin edhe njëherë
tek rikthimi në Hënë brenda 10-vjeçarit të
ardhshëm. Projekti Moon2Mars, i mbështe-

tur nga një buxhet prej 21 miliardë dollarë-
sh nga qeveria federale amerikane për vitin
2020 është mjaft i rëndësishëm. NASA, së
bashku me agjencitë hapësinore të Evropës,
Kanadasë, Japonisë dhe Rusisë do të ndër-
tojë edhe një stacion hapësinor që do të or-
bitojë përreth Hënës.

Do të quhet Gateway, pra portë, pikëri-
sht sepse që aty do të bëhet edhe hapi tjetër
i madh, ai i njeriut në planetin Mars, që si-
pas shefit të NASA do të jetë pikërisht një
grua e para që do shkelë në sipërfaqen e tij.

ABT prezanton RS5 Sportback të ri
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4-vjeçarja, gjeniu i fiksuar pas numrave
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Klonohen qelizat mijëra vjeçare të mamuthit
28 mijë vjet më parë

Një grua, njeriu 
i parë në Mars


