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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 19 mars - Banorët e vendbanimeve rura-
le në Maqedoninë e Veriut do të kenë mundë-
si që vetë përmes Grupeve Lokale të Veprimit
(GLV) dhe përmes një kompromisi më të gjerë
me përfshirjen e banorëve, fermerëve, OJQ-ve,
komunave, biznesit... që vetë të vendosin se
çka është prioritet të ndërtohet apo realizohet
si projekt me të hollat evropiane: rrugë, çerdhe,
shkollë fillore, kënd lojërash etj. Thënë ndryshe,

GLV paraqesin edhe një lloj decentralizimi në
shpërndarjen e mjeteve për shkak se për reali-
zimin e projekteve, nuk vendoset nga qendra,
por këtë e vendosin të interesuarit në nivel lokal
që më mirë i dinë problemet që i mundojnë
dhe të cilat mund të zgjidhen me të holla evro-
piane. Përvojat evropiane tregojnë se zhvilli-
mi i qëndrueshëm rural nuk mund të arrihet pa
investime të partneritetit...

Grupe lokale për zhvillimin e zonave rurale

15 DEN

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

Kur
Universiteti 
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Vitet pesëdhjeta të shekullit të ka-
luar, përveç procesit të shpërn-
guljes u karakterizua edhe me një
diskriminim të skajshme të zhvil-
limit arsimor me mësim në
gjuhën shqipe. Ky diskriminim sh-
prehej sidomos...
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Xhorxh Uashingtoni, mendonte se ato ishin “motorë të
fuqishëm”, të cilat manipuloheshin lehtësisht nga
“njerëzit dinakë, ambiciozë dhe pa parime”. Poeti an-
glez, Aleksandër Poup, mendonte se partitë luanin me
“marrëzinë e shumë njerëzve, për fitimin e vetëm disa
prej tyre”.

Asnjë nga të dy, nuk ishte i veçantë në mendimin e
vet:Shumë mendimtarë politikë në shekullin XVIII-të
epoka që lindi demokracinë moderne në Amerikë dhe
në Britani – kishin mendime të këqija mbi partitë po-
litike. Atëherë, përse mbetemi ende kaq shumë të
lidhur me to edhe sot?

Kjo ishte pyetja që u ngrit në prag të formimit më 18
shkurt, të një partie të re politike në Britaninë e Madhe,
që në fakt nuk është tamam një parti. Grupi i Pavarur,
përmban 8 deputetë britanikë, që sapo janë larguar
nga Partia Laburiste, dhe 3 të tjerë që sapo kanë dhënë
dorëheqjen nga Partia Konservatore.

Sipas një sondazhi, 11 anëtarët e Grupit të Pavarur kanë
mbështetjen e 14 përqind të popullsisë britanike. Në
mënyrë të pasaktë, vendimi i tyre është përshkruar ja-
shtë vendit si i shkaktuar nga Brexit. Kjo është veç një
pjesë e historisë, pasi dy partitë më të mëdha politike
në vend, janë radikalizuar edhe në mënyra të tjera.

Si lidershipi laburist, ashtu edhe aktivistët e saj në
bazë, udhëhiqen aktualisht një majtist marksist që
është i fshehtë mbi planet e tij, dhe i prirur për teoritë
e konspiracionit, duke përfshirë edhe ato antisemi-
tike. Një nga ish-deputetët laburistë, e ka cilësuar këtë
parti si “institucionalisht raciste”.

Partia konservatore, dikur pragmatike, e ka humbur
“busullën” e saj të vjetër ideologjike, dhe është  e domi-
nuar prej një pakice të së djathtës ekstreme, dhe një li-
deri, interesi kryesor i të cilit nuk është e mira e vendit,
por uniteti i partisë. Siç e tha njëri prej ish-konserva-
torëve, “partinë e udhëheqin tani përfaqësuesit e
krahut të djathtë të vijës së ashpër, dhe që janë anti BE”.

Si për t’i rikonfirmuar këto pretendime, partizanët nga
të dyja ekstremet politike, ndërmorrën një valë fyerje-
sh të turpshme, dhe sulmesh të urryera ndaj të gjithë
anëtarëve të rinj të Grupit të Pavarur, brenda pak mi-
nutave nga shpallja e dorëheqjeve të tyre.

Por transformimi i të dyja palëve, nuk ka të bëjë vetëm
me gjuhën e tyre brutale. Ashtu si ekuivalentet e tyre
amerikane, partitë britanike qenë dikur lëvizje të gje-
ra me lidhje, me institucione të vërteta, që kishin
rëndësi për njerëzit, institucione si sindikatat dhe gru-
pet kishtare që ofronin jo vetëm pjesëmarrje politike,
por edhe identitet.

Ndërsa fuqia e këtyre institucioneve reale u zbeh, tek-
sa identiteti u bë një gjë që njerëzit e gjenin gjithnjë e
më shumë në internet, partitë kryesore u bënë meka-
nizma efikasë për politikanët që të fitonin pushtet. Në
një panoramë informative të qeverisur gjithnjë nga
algoritme që favorizojnë zemërimin dhe ekstremiz-
min, nuk u desh shumë që të ndodhte kapja e tyre nga
pakicat e zemëruara dhe ekstremiste.

Çështja tani është nëse një gjë amorfe si një grup “i pa-
varur”, mund të tërheqë votuesit që mbeten politikisht
të pandikuar nga këto ndryshime. Në një periudhë
afatshkurtër, duke pasur parasysh pakicën e vogël të
qeverisë britanike, mund të jetë e mundur të krijohet
një bllok centrist, votat e të cilit duhet të sigurohen
nëse partia në pushtet dëshiron të miratojë ndonjë
ligj. Në planin afatgjatë, si në Shtetet e Bashkuara, si-
stemi primar i votimit në Britaninë e Madhe e bën të
vështirë, në mos të pamundur, që një parti centriste të
shënojë ndonjë përparim në zgjedhje.

Çështja më kryesore, është nëse ka diçka që mund të
zëvendësojë partitë moderne politike, që u shërbejnë
të gjitha qëllimeve. Ndoshta ka vend në Britani dhe Sh-
tetet e Bashkuara, për kryetarët e bashkive dhe këshil-
ltarët lokalë, që të fitojnë zgjedhjet për çështjet loka-
le edhe me partneritete lokale, siç ndodh në disa vende
evropiane.

Ndoshta ekzistojnë koalicione ndërpartiake fluide, që
mund të ndërtohen rreth çështjeve të veçanta. Tani
është tepër vonë, por nëse do të kishte pasur një grup
për një “Brexit të moderuar” brenda parlamentit brita-
nik dy vjet më parë, ai mund të kishte ndikim të madh
në negociatat e mëvonshme.

Dhe nëse nuk mund të ndërtohet brenda Parlamentit,
a mund të ndërtohet diku tjetër? Gjatë 200 viteve të
fundit, partitë krijuan filozofi dhe politika qeverisëse,
dhe i promovuan ato për vite, në mos dekada me
rradhë, nëpër ciklet e ndryshme zgjedhore. Nëse filo-
zofitë dhe politikat e tyre nuk kanë më një tërheqje për
masat, atëherë ndoshta organizata të reja, ndoshta
rrjete të reja online, do të zënë vendin e tyre.

Por askush ende nuk e di se si do të duket e gjitha kjo,
prandaj politika aktualisht është kaq e ndërlikuar dhe
e zymtë. Ka edhe mundësi të tjera. Grupi i Pavarur,
mund të zgjerohet për t’u bërë një parti e zakonsh-
me. Ndërkohë, mundet edhe që të zhduket që në
zgjedhjet e ardhshme. Sistemi i vjetër po vdes, sa për
të perifrazuar thënien e famshme të filozofit, por i riu
s’ka lindur ende. Ndërkohë, po ndodhin gjëra shumë të
çuditshme. Grupi i Pavarur, është një prej tyre.

A E KANË PËRFUNDUAR MISIONIN
E TYRE PARTITË POLITIKE?

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nga Anne Applebaum

AMERIKËS I JEMI BORGJI 
TANË JETËN 

“Amerikës, sidomos Amerikës i jemi borgji
tanë jetën. Nuk po flas për kohën e luftës. Jo.
Po flas për diçka tjetër.
A e dini ju o burra se, mos me qenë
Ambasada Amerikane këtu, e cila këtu është
për t'i ruajtur interesat e SHBA-ve në rajon, e
për të na 'bo njeri', sa për neve, Kosovën e
kishim shitë për hurda (otpad) e e kishim
vjedhë cent'um'cent pjesën tjetër të mbetur.
Vnjoja veshin; bash këta që po na flasin për
moral, për vatan, për punësime të
paligjshme e për ruajtjen e interesit, kinse të
shtetit, pikërisht këta janë më të
pamoralshmit, kanë dëmtuar më së shumti
vatanin, kanë punësuar të gjithë anëtarët e
familjes dhe akrabatë dhe i kane shitë më së
shumti interesat e vendit. Këta janë më të
zorshëm se Serbia me i mujtë, sepse, Serbisë
i ndejtëm në ballë, ndërsa këta janë nga
brenda nesh, ne vet po i zgjedhim.
Dine, këto që i flasin para kamerave e nëpër
tubime të fukarave e të papunëve, duke folur
kinse me zemër e me shpirt për të mirën e
vendit, këtë e bojnë me mashtrue prap këtë
popull që në zgjedhjet e ardhshme t'i marrin
kokrrat e të vazhdojnë misionin e tyre;
Shkatërrimin e këtij shteti deri në temel dhe
ç'bërjen e asaj që dikur e kemi pas quajtur
Kosovë e Pavarur.
Haram ju qoftë, o njerëz!
Keni me vjellë e keni me ç'vjellë...!”, ka
shkruar një status në facebook, teologu
Mustafë Bajrami.

KULTI I INDIVIDIT ËSHTË
SHENJË E KUNDËRT ME
INTERESAT E POPULLIT 

“Këshilla për miqtë: Udhëheqësit e
Shqipërisë në kohën e monarkisë, të
komunizmit dhe të demokracisë ndërtuan
kultin e individit dhe jo institucionet. Kulti i
individit është shenjë e kundërt me interesat
e popullit, të demokracisë, të shtetit”, ka
shkruar një status në Facebook, diplomati
Shaban Murati. 

IA KENI LËSHUE KONOPIN E
GATË ARUSHËS NË UKRAINË E
NË BALLKAN 

“Ish presidenti i Gjorgjisë, Mihail Sakashvili,
në një tekst autorial në “Forin polici”, ka
shkruar se caku i sulmit të ri të Putinit do të
jenë ose Finlanda ose Suedia. Sakashvili
pohon se Putinit i duhen poena të rinj
patriotik, në mënyrë ciklike. "Putini është i
parashikueshëm dhe i logjikshëm. Duke
sulmuar një fqinj të dobët, fiton poena më
shumë se sa që do të fitonte me
përmirësimin e sistemit shëndetësor në
vend.“ Poashtu pohon se NATO nuk do të
luftonte për një tundër finlandeze, ose një
ishull suedez, ndërsa Rusia po. Nëse
vazhdon me këtë skenar, si po e skicon
Sakashvili, në rrezik mund të hyjë edhe
Norvegjia e Stolltenbergut, atij tipit që
demek nuk ka gjë kundër shkëmbimit të
territoreve të Kosovës! Pra, priteni rrezikun
edhe në Skandinavi, sepse ia keni lëshue
konopin e gatë arushës në Ukrainë e në
Ballkan, o jaran!”, ka shkruar në profilin e tij
në Facebook, shkrimtari Milazim Krasniqi.

Nëse filozofitë dhe politikat e tyre nuk kanë më një tërheqje për masat,
atëherë ndoshta organizata të reja, ndoshta rrjete të reja online, do të
zënë vendin e tyre 
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Omer XHAFERI

Shkup, 19 mars - Ish-kryetari i Ko-
munës së Karposhit, Stefço Jaki-
movski, është dyshuar për legalizi-
min e truallit shtetëror që është
blerë me një çmim shumë të ulët,
deklaroi shefja e Prokurorisë për
Krim të Organizuar, Vilma Rusko-
ska. Sipas saj, bëhet fjalë për disa
denoncime që kanë të bëjnë me
punën në kundërshtim me Ligjin
për furnizime publike, për legalizi-
min e objekteve të përkohshme,
që më pas janë legalizuar në
mënyrë jolegale, gjithashtu në
kundërshtim me ligjin. “Bëhet fjalë
për keqpërdorim të pozitës dhe au-
torizimeve zyrtare, paragrafi 5
lidhur me nenin 45, sepse bëhet
fjalë për një vepër penale në vazh-
dimësi”, deklaroi Ruskoska. Ish-
kryetari i Komunës së Karposhit
dhe lideri i partisë GROM, Stevço
Jakimovski të martën në mëngjes
është arrestuar dhe është dërguar
para gjykatësit të procedurës para-

prake në Gjykatën Penale në
Shkup. Janë arrestuar edhe dy per-
sona, të punësuar në Komunën e
Karposhit. Zëdhënësi i MPB-së,
Toni Angellovski, ka thënë se, pwr-
veç Jakimovskit, është ngritur kal-
lëzim penal edhe kundër persona-
ve G.R (51) në cilësinë e drejtuesit
të “Grom Promet” SHPKNJP
Shkup, S.P (53) në cilësinë e drej-
tuesit të “DOT MEBEL” SHPKNJP
Shkup dhe T.K (58) në cilësinë e
personit fizik për shkak të dyshi-
mit se kanë kryer vepër penale -
“nxitje” lidhur me veprën penale -
“keqpërdorim të detyrës zyrtare

dhe autorizimeve”. Gjatë ditës, me
urdhër për arrestim para gjykatësit
hetues në procedurë paraparake
ndodhen personat S.J, T.Gj dhe V.S.
“Ata kanë ndërmarrë aktivitete, të
cilët nuk kanë guxuar t’i ndërmar-
rin, edhe pse e kanë ditur dhe
konform detyrës së tyre zyrtare
dhe autorizimeve kanë qenë të
obliguar të dinë se objektet për të
cilat janë dorëzuar kërkesat për
përcaktimin e statusit juridik nga
ana e subjekteve juridike 'Grom
Promet' - Shkup, 'EMAG' - Shkup
dhe 'DOT MEBEL' - Shkup si dhe
kërkesa e ngritur nga personi fizik,

i paraqituri T.K, në fakt nuk janë
objekte të ndërtuara në mënyrë të
paligjshme, por kanë qenë objek-
te të përkohshme ose baraka të
montuara/demontuara të vendo-
sur në tokë ndëtimore të papër-
funduar, pronë e shtetit dhe se
konform dispizitave ligjore nuk
kanë guxuar të jenë lëndë e proce-
durës për përcaktimin e statusit
juridik në tokë ndërtimore të
papërfunduar konform Ligjit për
trajtimin e objekteve të ndërtuara
pa leje”, informoi Angellovski. Në
këtë mënyrë, nëpunësit e Ko-
munës së Karposhit i kanë lejuar
kompanive “Grom Promet”,
“EMAG”, “Dot Mebel” si dhe perso-
nit fizik T.K në mënyrë të paligjsh-
me të marrin të drejtën e pronësi-
së për objekte dhe të drejtën
ekskluzive të blerjes së tokës nën
objekt në pronësi shtetërore. Jaki-
movski u arrestua edhe vjet në gu-
sht me kërkesë të policisë finan-
ciare për shkak të dyshimit për
keqpërdorimin e pozitës zyrtare
gjatë kohës që ka qenë kryetar i
Komunës së Karposhit.

Kundërshtimet rreth
SIMO-s nuk janë
tradhti as herezi
Shkup, 19 mars - Kryetari i BDI-së,
Ali Ahmeti, ka komentuar dje
kundërshtitë në radhët e partisë
në lidhje me të ardhmen e Sekre-
tariatit për Implementimin e
Marrëveshjes së Ohrit (SIMO). Ai
ka deklaruar sot se mendimi
ndryshe asnjëherë nuk e ka
dobësuar BDI-në, Sipas Ahmetit,
mendimi ndryshe e ka forcuar,
ndërsa nuk i mohohet askujt e
drejta që të shfaq një mendim
ndryshe.
“E tërë situata ka rrjedhë në
rrugë të natyrshme, duke u ven-
dosur në organet më të larta të
partisë, duke hyrë edhe në pro-
gram të BDI-së dhe e njëjta është
arsyetuar, është përpunuar edhe
me partitë tjera politike dhe
është bërë si pjesë e tërësisë së
përfaqësimit politik të shqiptarë-
ve…Këtu nuk ka as tradhëti, por
nuk ka as herezi, që të ndiqet
dikush për mendim të kundërt”,
ka deklaruar Ahmeti.
Kreu i BDI-së ka theksuar se Sek-
retariati nuk ka pasur kompe-
tencën e propozimit dhe harti-
mit të ligjeve, ndërsa ministria
që propozohet e ka këtë të drejtë.
Shndërrimin e Sekretariatit në
ministri e ka kundërshtuar drej-
tuesi aktual i këtij institucioni,
Hazbi Lika.

Publicitet

PROKURORIA DHE POLICIA I FUTEN KOMUNËS SË KARPOSHIT

Pranga Jakimovskit, 
malverzoi me ndërtimet ilegale

Jakimovski u arrestua
edhe vjet në gusht me
kërkesë të policisë
financiare për shkak të
dyshimit për
keqpërdorimin e pozitës
zyrtare gjatë kohës që ka
qenë kryetar i Komunës
së Karposhit

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 19 mars - Edhe në këto
zgjedhjet presidenciale do të kemi
votim më formën e perceptimit të
turmës, por do të mungon forma e
vetëdijes së votuesve. Sipas anali-
stëve politik jemi shumë larg
emancipimit politik i cili arrihet
vetëm me emancipim akademik.
Duhet të pranojmë një realitet pa-
varësisht dëshirave se kemi një
kohezioni midis dy etnive, por rea-
lisht ende vazhdojmë të jetojmë
si dy botë të ndara sepse sistemi
politiko-juridik funksionon kësh-
tu

Edhe në të kaluarën ka pasur
votime të drejtpërdrejta për një-
rin apo kandidatin tjetër nga etni-
tete të ndryshme por kjo gjith-
monë ka qenë në nivelin e
organizmit partiak, prandaj në
zgjedhjet presidenciale me 21 prill
mund të ndodhë ndonjë çudi që
votuesit shqiptarë të votojnë për
kandidatin maqedonas për krye-

tar shteti apo maqedonasit të vo-
tojnë për kandidatin shqiptarë. 

Votimi i kandidatëve për pre-
sident shteti në Maqedoni sipas
analistit Ymer Ismaili gjithmonë
ka funksionuar me psikologjinë e
turmës. 

“Mekanizmi ka qenë urdhër
partiak, ose janë ulur dy liderë par-
tiak dhe janë marr vesh për të arri-
tur një qëllim për një makineri të
madhe votuesish në nivel etnik
mes shqiptarëve dhe maqedona-
sve”, thotë Ismaili. Ai nuk mban
mend që e gjithë kjo është bërë në
nivel të vetëdijes së qytetarëve. “Ka
munguar dhe vazhdon të mungojë
një transparencë se për çfarë vo-
ton etniteti maqedonas apo ai sh-
qiptar. Edhe në rastin konkret që
tani po ndodhë ka një marrëveshje
mes një lideri maqedonas dhe sh-
qiptar por askush nga këta nuk e di
ende se cila është përmbajtja e kë-
saj marrëveshje apo çka fitojnë

apo humbin maqedonasit dhe sh-
qiptarët. Kjo vjen si rezultat se në
Maqedoni fatkeqësisht vazhdon
relativiteti shoqëror dhe shtetëror
të jetë jashtëzakonisht i thellë dhe
nuk ka asfare transparence”, sh-
prehet Ismaili. Edhe në këto
zgjedhjet presidenciale thotë
Ismaili do të kemi votim më
formën e perceptimit të turmës
por do të mungon në forma e vetë-
dijes së votuesve. “Jemi shumë larg
emancipimit politik. Që të kesh
emancipim politik patjetër së pari
duhet të kesh emancipim akade-
mik. Duhet të pranojmë një reali-
tet pavarësisht dëshirave se kemi
një kohezioni midis dy etnikume-
ve, por realisht ende vazhdojmë të
jetojmë si dy botë të ndara, sepse
sistemi politiko-juridik në Maqe-
doni funksionon kështu. Ne nuk
kemi pika referimi kohezive më
njëri-tjetrin, sepse votimi jo vetëm
për këto zgjedhje, por edhe në të

ardhmen do bëhet me urdhra po-
litike. Jam skeptik se mund të vo-
tohet ndryshe në këto zgjedhje si
nga votuesit maqedonas dhe ata
shqiptarë, sepse praktikisht nuk
vetëdije votuesish, por ka urdhra
partiake se për kë duhet të vo-
tohet”, thotë Ymer Ismaili analist.
Edhe analisti politik Sasho Orda-
novsk është i mendimit që në
zgjedhjet presidenciale do të ishte
çudi e madhe që votuesit shqip-
tarë të votojnë për kandidatin ma-
qedonas për kryetar shteti apo ma-
qedonasit të votojnë për
kandidatin shqiptarë. 

“Kandidatin shqiptar për pre-
sident shteti do ta votojnë shqip-
tarët aq sa do të lejon partia në pu-
shtet BDI-ja. Mendoj që në rrethin
e parë të votohet kandidati shqip-
tar dhe kjo nuk është një strategji
e keqe e partive opozitare shqipta-
re”, thotë Ordanovski.

Sa i përket çështjes se maqe-
donasit edhe në rrethin e parë por
edhe në të dytin do të votojnë kan-
didatin shqiptar, Ordanovski thotë
se të votohet kandidati shqiptar
për president nuk ka asnjë hapë-
sirë që kjo të ndodhë. “Ende nuk
ka përfunduar përplasja mes linjës
kryesore maqedonas-shqiptarë.
Gruevizmi është ende një përrallë
e gjallë. Nuk ka hapësirë manovri-
mi që votuesit maqedonas të men-
dojnë ndryshe. Te maqedonasit
ende zhvillohet beteja për ndry-
shimin apo mos ndryshimin e em-
rit. Ende nuk është kristalizuar kjo

betejë e cila do të vazhdojë edhe
gjatë zgjedhjeve të ardhshme të
radhës. Pra, votuesit maqedonas
ende e nuk kanë atë emancipimin
luks të mendojnë se duhet të vo-
tohet kandidati shqiptar për presi-
dent shteti”, thotë Ordanovski. 

Shkup, 19 mars - Kryeministri Zo-
ran Zaev ka pranuar ambasadorin
rus Sergej Bazdnikin, i cili ia dorë-
zoi kopjen e notës së Ministrisë së
Punëve të Jashtme të Ferderatës
ruse e cila në bazë të vendimit të
presidentit Vlladimir Putin ky
vend e pranoi emrin e ri të vendit

tonë- Republika e Maqedonisë së
Veriut. Në takimin në kabinetin e
kryeministrit Zaev dy bashkëbi-
seduesit kanë konfirmuar përcak-
timet e dy vendeve në ruajtjen e
marrëdhënieve tradicionale mi-
qësore përmes dialogut aktiv.

Vëmendje e veçantë në takim

i është kushtuar nxitjes së
mundësisë për rritjen e bashkë-
punimit ekonomik me çka flet
fakti se eksporti i frutave dhe pe-
rimeve të freskëta në janar këtë
vit është rritur për 90 për qind në
krahasim me muajin e njëjtë të
vitit të kaluar. Në këtë drejtim, in-

tensifikimi i bashkëpunimit eko-
nomik pritet të jetë temë qendro-
re në sesionin e ardhshëm të Ko-
misionit të përzier qeveritar për
bashkëpunim tregtar- ekonomik
mes dy vendeve që duhet të
mbahet në Shkup.

Rusia e ka pranuar dje shtetin

tonë me emrin e ri kushtetues. Në
kumtesën e MPJ-së ruse thek-
sohet se më 18 shkurt në Amba-
sadën ruse në Shkup është marrë
notë nga MPJ e jonë me të cilën
njoftohet se emri zyrtar i shtetit
është ndryshuar në Republika e
Maqedonisë së Veriut. “Federata
ruse e ka pranuar atë shtet me
emrin e ri kushtetues- Republika e
Maqedonisë së Veriut”, theksohet
në komunikatën e MPJ-së ruse.

Edhe Rusia e njeh emrin e ri të shtetit

ZGJEDHJET PRESIDENCIALE DHE HETEROGJENITETI I VOTUESVE

Votim në formën e perceptimit të turmës
Te maqedonasit ende
zhvillohet beteja për
ndryshimin apo mos
ndryshimin e emrit. Ende
nuk është kristalizuar kjo
betejë e cila do të
vazhdojë edhe gjatë
zgjedhjeve të ardhshme
të radhës. Pra votuesit
maqedonas ende nuk
kanë atë emancipimin
luks të mendojnë se
duhet të votohet
kandidati shqiptar për
president shteti

realisht ende vazhdojmë të
jetojmë si dy botë të ndara,
sepse sistemi politiko-juridik
në Maqedoni funksionon
kështu. Ne nuk kemi pika
referimi kohezive më njëri-
tjetrin, sepse votimi jo vetëm
për këto zgjedhje, por edhe
në të ardhmen do bëhet me
urdhra politike. Jam skeptik
se mund të votohet ndryshe
në këto zgjedhje si nga
votuesit maqedonas dhe ata
shqiptarë, sepse praktikisht
nuk vetëdije votuesish, por
ka urdhra partiake se për kë
duhet të votohet 

YMER ISMAILI 

Gruevizmi është ende një
përrallë e gjallë. Nuk ka
hapësirë manovrimi që
votuesit maqedonas të
mendojnë ndryshe. Te
maqedonasit ende
zhvillohet beteja për
ndryshimin apo mos
ndryshimin e emrit. Ende
nuk është kristalizuar kjo
betejë e cila do të vazhdojë
edhe gjatë zgjedhjeve të
ardhshme të radhës. Pra,
votuesit maqedonas ende e
nuk kanë atë emancipimin
luks të mendojnë se duhet të
votohet kandidati shqiptar
për president shteti 

SASHO ORDANOVSKI 

IVANOV KA PUNUAR KUNDËR ATDHEUT  
Ivanov është politikan i cili në 30 vitet e
fundit, që nga pavarësimi e deri më tani,
më së shumti nga të gjithë ka punuar
kundër atdheut, thotë kandidati i
LSDM-së për President, Stevo
Pendarovski. "Në tetë vitet e para isha
absolutisht i heshtur në
keqpërdorimet e mëdha të Qeverisë së
Nikolla Gruevskit. Nuk do të mund të
gjeni asnjë deklaratë të tij në të cilën e kritikon
qoftë edhe një projekt apo lëvizje të qeverisë
Gruevski, i cili, e solli Maqedoninë në statusin e
shtetit të kapur peng, që e konfirmoi edhe raporti i

Komisionit Evropian i vitit 2016. Në dy vitet e
fundit me mandatin e tij është mjaft i

zëshëm me kritika ndaj qeverisë së
Zaevit, Paraprakisht kishe refuzuar që
ti dorëzojë mandatin për përpilim të
qeverisë, edhe pse Zaev kishe siguruar

shumicën në Kuvend. Pastaj i njëjti
amniston kriminelët më të mëdhenj të

qeverisë së kaluar, përdori veto absolute,
me çka, sipas Kushtetutës nuk kishte të drejtë,

që më vonë do të refuzon që ti pranojë ndryshimet
kushtetuese dhe emrin e ri të shtetit" ka deklaruar
Pendarovski. 

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 19 mars - Grupet e punës të
pushtetit dhe opozitës në takimin
e mbrëmshme të parë nuk arritën
pajtim rreth propozim-ligjit për
Prokurorinë publike me të cilin
zgjidhet edhe statusi i Prokurorisë
Speciale Publike. Ministrja e
Drejtësisë, Renata Deskoska, e cila
e kryeson grupin e punës, pas taki-
mit tha se për ta është e papranue-
shme kërkesa që PSP të jetë pjesë e
Prokurorisë për krim të organizuar,
as ndërprerja e hetimeve dhe ak-
takuzave.

“Patëm takim të gjatë me përfa-
qësuesit e VMRO-DPMNE-së rreth
Ligjit për Prokurorinë publike. Dal-

limet kyçe kanë të bëjnë me PSP-në.
Biseduam nen për nen, e shqyr-
tuam tërë ligjin dhe nëse për nenet
e tjera mundëm të gjejmë gjuhë të
përbashkët, dallimet thelbësore
mbetën në pjesën e PSP-së. Kërke-
sa të cilën e parashtruan të VMRO-
së, PSP të jetë pjesë e Prokurorisë
themelore publike për ndjekje të
krimit të organizuar dhe korrupsio-
nit, e jo prokurori e posaçme. Kjo
është çështje e cila realisht nuk
mund të jetë e pranueshme, nga
shkaku që një nga përcaktimet stra-
tegjike është se PSP duhet të vazh-
dojë si prokurori, e jo si sektor në
një prokurori tjetër”, tha Deskoska.
Dallimi tjetër kyç ka qenë ndasitë
rreth fatit të hetimeve të cilat janë
në rrjedhë nga ana e PSP-së, pro-
cedurave parahetimore dhe ak-

takuzave që janë ngritur 18 muaj
pas dorëzimit të materialeve.

Sipas Deskoskës, kërkesa për
ndërprerje të këtyre procedurave
dhe më pas, nëse duhet, fillimi i
tyre i serishëm, do të thotë në një-
farë mënyre humbje e një numrit
të madh të dëshmive që do të ishin
dëshmi serioze në procedura. "Me
këtë kërkesë ka rrezik nga përfun-
dimi i pasuksesshëm i shumë pro-
cedurave, e me atë edhe falje", tha
Deskoska. Për opozitën ndërkohë
është e papranueshme që PSP të
mos përgjigjet para askujt dhe e
vetme të krijojë buxhet, të cilin nuk
do ta kontrollojë askush nga ja-
shtë.

Toni Menkinoski, përfaqësues
i VMRO-DPMNE-së në takim, tha
se ata angazhohen që PSP të jetë

sektor në prokurorinë publike për
krim të organizuar. “Ky ligj me të
vërtetë ka nevojë për amendamen-
te për përmirësim të punës së
Prokurorisë Publike. VMRO-DPM-
NE qëndron në disponim. Konsi-
derojmë se PSP duhet të jetë sektor
në Prokurorinë Publike për krim të
organizuar. Nuk janë të pranuesh-
me dispozitat që PSP të mos
përgjigjet para askujt dhe vetë ta
krijojë buxhetin”, tha Menkinoski.
Ai madje paralajmëroi se deri të
enjten do t’i parashtrojnë amen-
damenetet e tyre të ligjit. Të dy
palët u dakorduan edhe njëherë t’i
shqyrtojnë argumentet e paraqi-
tura, të rishqyrtohen qëndrimet
dhe nëse eventualisht ka zhvendo-
sje të caktuara, sërish të takohen
të premten.

Strasburg, 19 mars - Komisioni i Ve-
necies i përshëndet orvatjet e
përhershme të autoriteteve të Ma-
qedonisë së Veriut që t’i aprovojnë
rregullat me të cilat rregullohet si-
stemi gjyqësor në pajtim me stan-
dardet ndërkombëtare. Këto or-
vatje në dy vitet e kaluara lëvizin
kryesisht në drejtim të duhur.

Propozim-ligji për Këshill gjy-
qësor, vlerësohet kryesisht pozitivi-
sht. Ai sjellë shumë ndryshime të
dobishme. Për shembull, konstati-
mi për shkelje të Konventës evro-
piane për të drejta të njeriut më
nuk është shkas për ulje të rezulta-

teve nga vlerësimi i rezultateve të
gjykatësve. Propozim-ligji është
më i qartë dhe koherent brenda ve-
tes. Komisioni i Venecias me këna-
qësi vëren se janë përcjellë numër
i madh i rekomandimeve para-
prake. Vlerësimi i përgjithshëm
mundëson që të konkludohet se
dispozitat nga projekt-ligjet zako-
nisht janë në pajtim me standardet
ndërkombëtare dhe nëse interpre-
tohen dhe zbatohen mund të sigu-
rojnë pavarësi dhe efikasitet në gjy-
qësi. Janë vlerësuan pozitivisht
kriteret e reja për përzgjedhje të
anëtarëve të Këshillit gjyqësor.

Krahas ndryshimeve tjera pozi-
tive të Ligjit për Këshill gjyqësor, në
mendimin e Komisionit të Venecias
rekomandohet që edhe testet
psikologjike më të mos përdoren
gjatë përzgjedhjes së anëtarëve të
Këshillit gjyqësor, me çka zvogë-
lohet mundësia për ndikim politik
gjatë përzgjedhjes së anëtarëve të
Këshillit. Ftohen autoritetet të vlerë-
sojnë nëse shumica/shumica socia-
le që kërkohet në seancat plenare të
Këshillit gjyqësor marrje e vendi-
meve për emërim dhe avancim të
gjykatësve apo për përgjegjësi disi-
plinore të gjykatësve dhe anëtarëve

të Këshillit janë reale. Procesi i
marrjes së vendimeve duhet të di-
senjohet në mënyrë që do të sigu-
rojë se mbledhjet plenare të Këshil-
lit gjyqësor nuk do të gjenden në
situatë, ku do të ishte e pamundur
ose jashtëzakonisht vështirë të mer-
ret vendim. Sa i përket procedurës
disiplinor, ligji duhet të parashikojë
mekanizmin për filtrim të parash-
tresave të parashtruara kundër
gjykatësve drejtpërdrejtë në Këshil-
lin gjyqësor, mundësia që të jepet
autorizim që të vendoset për pra-
nueshmërinë e ankesave, në vend
në seancën plenare të Këshillit gjy-

qësor, t’i jepet një trupi më të vogël
në kuadër të Këshilli gjyqësor. Kë-
shilli i Apelit duhet të ketë fjalë të
fundit për ankesën kundër sanksio-
nit policor të imponuar nga ana e
Këshillit gjyqësor dhe të mund t’i
jepet një trupi më të vogël në
kuadër të Këshillit gjyqësor. Gjyka-
ta e Apelit duhet ta ketë fjalën e
fundit për ankesën kundër sanksio-
nit disiplinor të imponuar nga ana e
Këshillit gjyqësor, dhe të mund t’i
shfuqizojë vendimet e Këshillit gjy-
qësor vetëm në raste të gabimeve të
mëdha në zbatimin e ligjit procedu-
rial dhe material. 

Shkup, 19 mars - Prokurori publik
deri te Gjykata Themelore Shkup 1
propozoi paraburgim për shteta-
sin kosovar, i cili të dielën në
mbrëmje ishte kapur me 14 kilo-
gram marihuanë afër vendkalimit
kufitar Bllacë. Prokuroria e Shkupit

po zhvillon hetime kundër atij sh-
tetasi të Kosovës, i dyshuar për
vepër penale “prodhim i paautori-
zuar dhe lëshimi në qarkullim i
drogave narkotike, substancave
psikotrope dhe prekursoreve”. Më
17 mars, rreth orës 20 në afërsi të

vendkalimit kufitar Bllacë ai në
mënyrë të paautorizuar ka mbaj-
tur 14 paketime të drogave narko-
tike - marihuanë dedikuar për
shitje. “Droga me peshë të
përgjithshme prej 14080,0 ka
qenë e vendosur në dy thasë që i

dyshuari i ka bart me vete”, njof-
ton Prokuroria publike duke sh-
tuar se paraburgimi për të dyshua-
rin është propozuar për shkak të
rrethanave dhe rrezikut që ai të ar-
ratiset ose ta përsërisë veprën pe-
nale. (O.Xh)

Shkup, 12
aksidente me
6 të lënduar
Shkup, 19 mars - Drejtues i
një motoçiklete ka marrë
lëndime të rënda, ndërsa
pesë janë lënduar më lehtë
në pesë aksidente trafiku
prej gjithsej 12 që kanë
ndodhur gjatë 24 orëve të
fundit në rajonin e Qytetit
të Shkupit. Në gjashtë aksi-
dente është shkaktuar dëm
material. Sipas të dhënave
të SPB Shkup, policia ka evi-
dentuar 39 shoferë të cilët
kanë drejtuar automjetin
me shpejtësi më të madhe
nga e lejuara, 17 para se ta
fitojnë të drejtën e patentë
shoferit dhe gjashtë fille-
starë. Nga komunikacioni
janë përjashtuar edhe pesë
automjete me probleme
teknike dhe 14 të paregji-
struara. Janë dënuar edhe
90 shoferë për parkim jo të
drejtë , ndërsa me au-
tomjetin e posaçëm “karro-
trec” janë larguar 66 au-
tomjete. 
Janë sanksionuar edhe
pesë këmbësorë, të cilët
kanë kaluar në dritë të
kuqe, dy shoferë të cilët nuk
i kanë dhënë të drejtë kali-
mi këmbësorëve në
vendkalimin e shënuar për
këmbësorë, gjashtë për re-
shtim jo të drejtë, një për
tejkalim jo të drejtë, dhe
një shofer i cili nuk u ka
dhënë përparësi kalimi au-
tomjeteve në zonë
udhëkryqi. 
Janë dënuar edhe pesë sho-
ferë motori, mopedi dhe
motoçiklete për mossh-
frytëzim të kaskës mbrojtë-
se, gjashtë shoferë për mo-
smbajtjen e rripit të
sigurisë dhe 20 shoferë të
cilët kanë folur në telefon
celular derisa kanë drejtuar
automjetin.

KOMISIONI I VENECIES JEP MENDIM POZITIV EDHE NJË LIGJ TË GJYQËSISË

Dritë jeshile edhe për Këshillin gjyqësor

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

Paraburgim për kosovarin që u kap me 14 kg marihuanë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VMRO NUK LËSHON PE, LSDM SHPRESON ZGJIDHJE TË PREMTEN

S'ka marrëveshje për PSP-në
“Ky ligj me të vërtetë ka
nevojë për amendamente
për përmirësim të punës së
Prokurorisë Publike.
VMRO-DPMNE qëndron
në disponim.
Konsiderojmë se PSP
duhet të jetë sektor në
Prokurorinë Publike për
krim të organizuar. Nuk
janë të pranueshme
dispozitat që PSP të mos
përgjigjet para askujt dhe
vetë ta krijojë buxhetin”,
tha Menkinoski i VMRO-së
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Arrestohet 52 vjeçari
për heroin 
Të hënën mbrëma, rreth orës 20 në
rrugën “Shumatovska” në Gostivar,
është arrestuar 52 vjeçari me iniciale
I.A nga Gostivari. Gjatë kontrollit, tek
I.A është gjetur heroinë, dhe për këtë
shkak është mbajtur në stacionin poli-
cor në Gostivar për zbardhjen e rastit.
Ndaj tij do të ketë padi adekuate.

Tetovari sulmohet 
nga katër persona
B.M, 38 vjeçar nga Tetova ka denon-
cuar se të hënën mbrëma, në dalje të
një lokali në rrugën “133” në Tetovë, fi-
zikisht është sulmuar nga 27 vjeçari
D.P dhe nga tre persona tjerë. Të gjithë
të involvuarit në këtë rast janë identi-
fikuar dhe punohet në zbardhjen e
plotë të rastit.

Hidhet koktej molotovi
në shtëpinë e 57
vjeçarit
Të hënën rreth orës 8 e 45 minuta, 57
vjeçari I.A nga fshati Orashë e Epërme
ka denoncuar se në orën tre të mëngje-
sit, një person i panjohur ka hedhur
një shishe me materie shpërthyese
koktej molotovi në drejtim të shtëpisë
së tij. 
Nuk ka të lënduar, ndërsa është shkak-
tuar vetëm dëm i vogël material. Pu-
nohet në zbardhjen e rastit. (U.H)

KRONIKË

Thaçi priti në takim
ambasadorin Dedaj
Tetovë, 19 mars - Kryetari i Partisë De-
mokratike Shqiptare (PDSH) Menduh
Thaçi, dje priti në takim ambasadorin
e Kosovës në Maqedoni, Gjergj Dedaj.
Në takim, siç informon shërbimi
informativ i partisë, u diskutua për si-
tuatën aktuale politike në vend dhe
në rajon, për proceset euroatlantike,
si dhe për dialogun Prishtinë-Beo-
grad. Kryetari i PDSH-së, Menduh
Thaçi uroi ambasadorin Dedaj për
emërimin në krye të Ambasadës së
Republikës së Kosovës në Shkup, duke
vlerësuar lart bashkëpunimin mes të
dy vendeve, si dhe hapërimin e përba-
shkët në drejtim të integrimeve eu-
roatlantike.

Shkup, 19 mars - Ministrja e Punës dhe Poli-
tikës Sociale, Milla Carovska, pret që depu-
tetët në një kohë më të afërt t’i miratojnë

ligjet, me të cilat, siç tha ajo, mundësohen
reforma në sferën sociale, ndërsa duhet t’u
mundësojnë jetë më cilësore qytetarëve,
sidomos atyre të kategorive të ndjeshme.

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
MPPS përmes Qeverisë e kaloi pakon e
ligjeve reformuese, për të cilat janë jashtë-
zakonisht krenare. Ato janë në procedurë
parlamentare. Pres që Parlamenti në kohë
sa më të afërt në interes të qytetarëve dhe
të varfërve t’i votojë, sepse këta qytetarë
nga deputetët për të cilët kanë votuar
vetëm para dy viteve presin jetë më cilëso-
re”, deklaroi Carovska duke u përgjigjur në
pyetjen e gazetarëve pas ndarjes së çmi-
mit rrjetit “Të gjithë të ngopur”. Nga MPPS
konsiderojnë se me këtë reformë sociale

do të nxirren 400 mijë qytetarë mbi linjën
e varfërisë, por edhe do të sigurohen shan-
se të barabarta për çdo fëmijë. Me këto
reforma qasja deri te shtesat fëmijërore
dhe arsimore rriten për 20 herë.

Me pakon e ri të ligjeve, përkujtojnë nga
Ministria, ndihma sociale rritet për 300 për
qind, por mundësohet edhe aktivizim më i
lehtë i të papunëve në tregun e punës. Me
vendosjen e pensionit social sigurohet jetë
dinjitoze për ata që e kanë ndërtuar shoqë-
rinë tonë, ndërsa nuk burim të të ardhura-
ve nga i cili mund të mirëmbahen. Për ne-
sër në Kuvend është caktuar debat publik
për njërin nga ligjet për reforma në sferën
sociale, gjegjësisht për Ligjin për mbrojtje
sociale. (Q.A)

Qefsere ABDYLI

Shkup, 19 mars - Sistem i cili duhet të
mundësojë që tepricat e ushqimit, në vend
se në mbeturina, të përfundojnë tek kate-
goritë e ndjeshme dhe familjet të cilave u
nevojitet, gjatë vitit të kaluar vendosi rrje-
ti “Të gjithë të ngopur”. Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale dhe Fondi për inova-
cione, me qëllim që të shihet qëndrue-
shmëria e tij dhe mundësisht të mendohet
që nga i përkohshëm, të bëhet zgjidhje si-
stematike. “Bëhet fjalë për sistem i cili ka
për qëllim që teprica e ushqimit, e cila është
në gjendje të mirë dhe të sigurt, të mos
përfundojë në deponi, por të ridedikohet
për atje ku është i domosdoshëm. Për
madhësinë e ndryshimit që e mundëson
flet fakti që gjatë periudhës së kaluar 210
mijë shujta janë dhuruar për mbi 3.300 qy-
tetarë”, tha koordinuesi i rrjetit “Të gjithë të
ngopur”, Bllazhe Josifovski në ndarjen e
çmimeve dhe mirënjohjeve të mbështetë-

sve dhe vullnetarëve të përfshirë në aktivi-
tetet gjatë vitit të kaluar. 

Ky sistem duhet t’i ndryshojë gjendjet
dhe faktet të cilat tregojnë se Maqedonia
është vend i cili ndodhet në vendin e 10 në
botë për gjuajtje të ushqimit, në kushte
kur rreth 460 mijë qytetarë jetojnë nën pra-
gun e varfërisë dhe nuk mund të sigurojnë
tre shujta në ditë. Ai thotë se përbëhet nga
ndryshimet ligjore, rrjetit të distribuimit
dhe transportit, fushatës për ngritje të vetë-
dijes publike, dhe ueb platformës për këm-
bim të ushqimit. Distribuimi i ushqimit
është indirekt, përkatësisht ai nga bizne-
set apo qytetarët përmes 30 organizatave
qytetare përfundon tek qytetarët e ndje-
shëm social. Ministrja e Punës dhe Poli-
tikës Sociale, Milla Carovska, konsideron
se përmes sistemit të këtillë arrihen dy
efekte, më pak mbeturina dhe ushqim në
mbeturina, por edhe më pak të uritur në
vend.

“Para dy viteve vetëm konstatuam

gjendje të urisë në shtet dhe se hidhet ush-
qim, ndërkaq që kemi njerëz të uritur. Tani
vetëm pas dy viteve, tashmë ka realizim të
programit dhe atë të financuar përmes in-
stitucioneve shtetërore ku organizatat qy-
tetare bashkohen dhe tentojnë të arrijnë
maksimumin  në përmbushjen e nevojave
për ushqyerje të qytetarëve. Nga ana tjetër,
siç thonë nga rrjeti, parandaluan 68 mijë
tonë ushqim të mos përfundojë në mbetu-
rina. Kjo tregon se ndoshta kjo zgjidhje të
cilën ata e zbatojnë më tutje do të çojë
drejt një zgjidhjeje sistematike, ndërsa ne
si Qeveri në vitin 2020 do ta shqyrtojmë
përmes zgjidhjeve sistematike dhe ligjore
dhe do ta vendosim në praktikë”, tha Carov-
ska. Sipas drejtorit të Fondit për inovacione
dhe zhvillim tekno,logjik, kjo është një nga
ato zgjidhje që na janë para sysh, por siç
tha, vetëm duhet t’i shohim dhe guxim për
t’i propozuar dhe zbatuar. Me këtë, thotë,
bëhet dallim i jetës së atyre të cilëve u ne-
vojitet ushqimi. 

Carovska pret të votohen reformat sociale

NË VEND NË MBETURINA, USHQIMI TË PËRFUNDOJË TEK ATA QË KANË NEVOJË

Të gjithë të ngopur

Para dy viteve vetëm konstatuam gjendje të urisë në shtet dhe se hidhet ushqim, ndërkaq që kemi
njerëz të uritur. Tani pas dy viteve, ka realizim të programit dhe atë të financuar përmes institucioneve
shtetërore ku organizatat qytetare bashkohen dhe tentojnë të arrijnë maksimumin  në përmbushjen e
nevojave për ushqyerje të qytetarëve...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 19 mars - Banorët e vendbani-
meve rurale në Maqedoninë e Ve-
riut do të kenë mundësi që vetë për-
mes Grupeve Lokale të Veprimit
(GLV) dhe përmes një kompromisi
më të gjerë me përfshirjen e ba-
norëve, fermerëve, OJQ-ve, komu-
nave, biznesit... që vetë të vendosin
se çka është prioritet të ndërtohet
apo realizohet si projekt me të hol-
lat evropiane: rrugë, çerdhe, shkol-
lë fillore, kënd lojërash etj.

Thënë ndryshe, GLV paraqesin
edhe një lloj decentralizimi në
shpërndarjen e mjeteve për shkak
se për realizimin e projekteve, nuk
vendoset nga qendra, por këtë e
vendosin të interesuarit në nivel
lokal që më mirë i dinë problemet
që i mundojnë dhe të cilat mund të
zgjidhen me të holla evropiane. Për-
vojat evropiane tregojnë se zhvilli-
mi i qëndrueshëm rural nuk mund
të arrihet pa investime të partneri-
tetit publiko-privat. Për këtë qëllim,
në Maqedoninë e Veriut janë for-
muar 13 GLV, ndërsa pritet të for-
mohen edhe 12 të tjera në nivel sh-

teti që do të mundësojnë që për-
mes një dialogu social në kuadër të
popullsisë rurale, si dhe partnerite-
tit publiko-privat ndërmjet komu-
nave dhe organizatave të ndrysh-
me me institucionet e vendit, të
definohen kërkesat për zhvillimin
të vendbanimeve rurale jo vetëm
në aspektin e bujqësisë, por edhe
të përmirësimit të infrastrukturës
rurale, zhvillimit të turizmit rural
dhe përmirësimit të ambientit. Në
këtë drejtim, të martën është sh-
pallur thirrja publike që zgjat deri
më 20 prill për shfrytëzimin e mje-
teve në vlerë prej 14 milionë denarë
apo deri në 800 mijë denarë për një
GLV. Thirrja i dedikohet formimit të

grupeve të reja të veprimit, si dhe
krijimit të strategjive për zhvillimin
lokal të mjediseve rurale.

“Thirrja do të zgjasë 30 ditë me
një përkrahje prej 100 për qind,
ndërsa do të paguhet pas realizimit
të investimeve apo aktiviteteve të
caktuara. Njëherësh, shfrytëzuesit e
mjeteve duhet të sigurojnë avans
prej 40 për qind të harxhimeve.
Mjetet mund të shfrytëzohen për
blerjen e pajisjeve të ndryshme tu-
rizëm rural, ruajtjen e ambientit
jetësor... Me fjalë të tjera, mjetet de-
dikohen për zhvillimin e ekonomi-
së, infrastrukturës, kulturës dhe
ruajtje të mjedisit jetësor në vend-
banimet rurale", thotë ministri i Buj-

qësisë, Ljupço Nikollovski.
Sipas tij, në dhjetë vitet e fundit

- edhe pse është diskutuar mjaft për
këtë çështje, megjithatë gjërat nuk
kanë lëvizur nga vendi dhe kanë
munguar bile edhe rregulloret, nuk
kanë qenë të regjistruara grupet e
tilla dhe si rrjedhojë - nuk ka pasur
as thirrje publike për të hollat që do
të shfrytëzojnë palët e interesuara.

Sipas drejtorit të Agjencisë Pa-
gesore, Nikollçe Babovski, është me
rëndësi të theksohet se kjo thirrje
realizohet në përputhje me Ligjin
për furnizime publike, ndërsa
patjetër nevojitet që paraprakisht -
para fillimit të realizimit të investi-
mit të planifikuar dhe miratuar, të

nënshkruhet marrëveshja me
Agjencinë Pagesore. 

Nga Ministria e Bujqësisë u
bëjnë thirrje të gjitha vendbanime-
ve të tjera rurale në vend që akoma
nuk kanë formuar Grupe Lokale të
Veprimit të ulen në tavolinë, të për-
gatiten më seriozisht për një punë
të tillë që nuk është e lehtë dhe që
kërkon një angazhim më serioz.
Njëherazi përvojat kroate tregojnë
se financohen edhe përgatitja dhe
realizimi i strategjive lokale të zhvil-
limit rural, përsosja profesionale e
të punësuarve dhe volonterëve, për-
gatitja e materialeve të ndryshme
reklamuese, udhëtimet studimore
jashtë shtetit, marrja me qira e
objekteve të ndryshme dhe furnizi-
mi i tyre me pajisje të nevojshme
të punës...

Vlerësohet së në të ardhmen,
grupe lokale të veprimit do të kenë
detyra serioze, për shkak se do të
veprojnë si mini-agjenci të zhvilli-
mit në vendbanimet rurale, duke
avancuar cilësinë e jetesës përmes
partneritetit të gjithë pjesëmarrë-
sve në nivel lokal. Ato do të kenë një
rëndësi të veçantë në planifikimin,
përzgjedhjen dhe realizimin e
projekteve të rëndësishme për një
mjedis rural, si dhe do të ndih-
mojnë edhe në paraqitjet me suk-
ses në projekteve e ndryshme të zh-
villimit rural. 

Shkup, 19 mars - Konkurrenca e
prodhimit turistik të Maqedonisë
së Veriut në tregun botëror është
gjithnjë e më e madhe, ndërsa kjo
drejtpërdrejt reflektohet ndaj pje-
sëmarrjes së industrisë turistike në
Bruto Prodhimin Vendor të shte-
tit, kumtoi Agjencia për promovim
dhe mbështetje të turizmit. Fluksi
devizor në vitin 2018 në bazë të tu-
rizmit, shënon rritje prej 16.7 për
qind në krahasim me vitin 2017.
Dy tremujorët e parë të vitit 2018
krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit paraprak shënojnë rritje të
fluksit devizor prej mbi 20 për
qind, përkatësisht, për 26.49 për
qind fluksi devizor në bazë të turiz-
mit është më i lartë në tremujorin
e parë të vitit 2018 krahasuar me
vitin e kaluar, ndërsa tremujori i
dytë shënon madje rritje edhe më
të madhe - 27.45 për qind për pe-
riudhën e njëjtë”, thekson Agjen-

cia.Tremujori i tretë në vitin 2018
realizoi 147,08 milionë dollarë
amerikanë apo ngritje të fluksit
devizor për 8.8 për qind nga viti
paraprak. Tremujori i katërt dhe i
fundit e pason trendin e rritjes dhe
shënon 14.2 për qind fluks më të
madh devizor për dalim nga tre-
mujori i katërt në vitin 2017. Vazh-

dimësia në rritjen e fluksit devizor
nga vizitat e turistëve të huaj i refe-
rohet masave dhe aktiviteteve që
po ndërmerren nga ana e tërë sek-
torit turistik në vend. Pritjet e
Agjencisë për turizëm për vitin
2019 janë vizita në vendin tonë nga
1.3 milionë turistë, të cilët do të rea-
lizojnë katër milionë prenotime

dhe fluks devizor prej 420 milionë
dollarëve amerikanë.

Siç qëndron në kumtesën e
Agjencisë për turizëm, këto stati-
stika pozitive janë rezultat i punës
së saj të vazhdueshme, ndërsa
kanë të bëjnë me promovimin dhe
mbështetjen e shtuar që e jep in-
stitucioni për realizim të projekte-
ve të rëndësishme për zhvillim të
përmbajtjeve të reja turistike.
Agjencia për promovim dhe mbë-
shtetje të turizmit të Maqedonisë
së Veriut, duke u udhëhequr nga
angazhimi i vet për zhvillim të
vazhdueshëm, avancim dhe afir-
mim të turizmit, ndërkaq duke i
pasur parasysh përparësitë dhe
dobinë ekonomike nga zhvillimi i
kësaj dege të ekonomisë, investon
dhe punon në realizimin e aktivite-
teve programore, me qëllim që të
mundësohet ofertë më e mirë dhe
më efikase turistike.

Shkupi
publikon
tender për 
eko-autobusë
Shkup, 19 mars - Ndërmarrja
qarkulluese publike “Shkup”
dje ka njoftuar se është pu-
blikuar tenderi ndërkombëtar
për furnizimin e autobusëve
ekologjik CNG. “Procedura do
të zhvillohet në pajtueshmëri
me rregullat dhe procedurat e
Bankës Evropiane për Rindër-
tim dhe Zhvillim (BERZH) me
të cilën NQP ‘Shkup’ do ta rea-
lizojë furnizimin”, thuhet në
komunikatë. 

AGJENCIA PËR TURIZËM E KËNAQUR NGA FLUKSI I VIZITAVE

Turistët rritin devizat
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FINANCA PËR MINI-AGJENCI TË ZHVILLIMIT 

Grupe lokale për
zhvillimin e zonave rurale

Grupet Lokale të Veprimit
paraqesin edhe një lloj
decentralizimi në
shpërndarjen e mjeteve
për shkak se për
realizimin e projekteve -
nuk vendoset nga
qendra, por këtë e
vendosin të interesuarit
në nivel lokal që më mirë i
dinë problemet që i
mundojnë dhe që mund
të zgjidhen me
mbështetje të fondeve
evropiane

Koha
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Tetovë, 19 mars - Qytetarët gjatë
ndërtimeve, ndërrimit të mobileve
apo pastrimeve nëpër pronat e
tyre, mbetjet i nxjerrin pranë kon-
tejnerëve në mungesë të një de-
ponie të veçantë për këtë dedikim.
Në shumë pika grumbullimi të
mbeturinave në qytet, qytetarët
bashkë me mbeturinat e amvisëri-
ve i hedhin të njëjtat nëpër vende
publike dhe trotuare. Pamjet e kë-
tilla tashmë qarkullojnë në rrjetet
sociale që ka publikuar ndërmarrja
publike komunale e komunës së
Tetovës, e cila apelon që qytetarët
të kenë kujdes. “Ndërmarrja pu-
blike komunale 'Tetova' Tetovë
vazhdimisht bën thirrje deri tek
qytetarët që të kenë më shumë
kujdes dhe të mos bëjnë hedhjen e
mbeturinave të ngurta, si orendive
shtëpiake, sanitarive të ndryshme,

materialeve ndërtimore, degëve
nga pemët e ndryshme në vendet
ku hedhja e tyre është e ndaluar,
sepse përveç se ndot ambientin,
shkakton defekte në makineri,
dëmton kontejnerët dhe pa-
mundëson bartjen e mbeturinave
tjera”, thonë nga Ndërmarrja Pu-
blike Komunale në Tetovë. Nga kjo
ndërmarrje kanë njoftuar qyte-
tarët se hedhja e mbeturinave të
lartpërmendura mund të bëhet te
stacioni i ri i ngarkim-shkarkimit,
rruga Tetovë-Trebosh. Krahas kë-
saj, tashmë disa vite është krijuar

edhe shprehi që mbeturinat e kë-
tilla të hidhen edhe në vende peri-
ferike. Në Komunën e Tetovës
theksojnë se zgjidhje më e mirë
është që të ketë një deponi të për-
bashkët për të gjithë komunat, ku
do të hidheshin mbeturinat e ma-
terialeve ndërtimore. Nga Ndër-
marrja publike komunale Tetova -
Tetovë thonë se janë në hall me
këtë dukuri, sepse materialet ndër-
timore hidhen në vendet tek mbe-
turinat e zakonshme dhe me këtë
edhe dëmtohen kontejnerët, por
edhe haset në vështirësi gjatë tran-

sportit. Drejtori i NPK-së, Xhelal
Ceka, ka apeluar deri tek qytetarët
që të kenë kujdes me deponimin e
materialeve të forta ndërtimore,
të mos i hedhin ato në kontejnerë
pasi kjo ndërmarrje nuk është e
obliguar të dislokojë këto mbetu-
rina. Sipas tij, kjo ndërmarrje bal-
lafaqohet me dukurinë e krijimit të
deponive të egra në pjesë të ndry-
shme të qytetit. “Kërkojmë nga qy-
tetarët të hedhin në vende
adekuate mbeturinat e forta ndër-
timore, në të kundërtën Inspekto-
rati komunal i Tetovës do të marrë
masa sanksionuese kundrejt të
gjithë atyre që hedhin mbeturinat
e ngurta në vende joadekuate”, tha
ai. Nga ana tjetër, shumica e ko-
munave të Pollogut nuk kanë de-
poni të veçanta për hedhjen e
mbeturinave nga materialet ndër-
timore. Madje, lokacion të veçantë
nuk ka as Komuna e Tetovës.
Krahas mbeturinave që janë
hedhur në kontejner, këto mbetje
inerte të tjera janë hedhur poshtë
kontejnerëve duke dhënë imazh
të keq edhe për këtë pjesë të qyte-
tit, por edhe duke kundërmuar erë
e rëndë. Nga Ndërmarrja publike
komunale Tetova -Tetovë pohojnë
se shpesh herë kompanitë e ndër-
timit mbeturinat i dërgojnë në sta-
cionet e ngarkim - shkarkimit, dhe
pastaj shkaktojnë telashe gjatë
transportit të hedhurinave tjera që
bart kjo ndërmarrje nga amvisë-
ritë e qytetit. Në mungesë të de-
ponisë përkatëse për hedhje të
mbeturinave ndërtimore, në Te-
tovë dhe në rrethinë këta mbeturi-
na hidhen në deponi të egra. Në
shumë raste këto mbeturina i
hedhin edhe nëpër prona private. 

Shkup, 19 mars - Në gjysmë paketi-
met e produkteve të mishit të grirë,
të cilat blihen në markete ose mi-
shtore, nga 1 maji do të duhet të
shkruhet se sa proteina dhe ujë
kanë, cilët aditivë përmbajnë,
qoftë nga mishi i freskët apo i
ngrirë. 

Këto janë vetëm një pjesë e
detyrimeve të vendosura nga Rre-
gullorja e re për mishin e grirë, i
cili siç u tha në një konferencë e
fundit për shtyp në Dhomën e
Tregtisë, do të garantojë të drejtën
për të informuar konsumatorët,
por gjithashtu për të parandaluar
sjelljen e pahijshme nga aspekti i
asaj se çfarë ne blejmë dhe hamë.
Rregullorja përcakton se cilat kate-
gori të mishit mund të përdoren
për prodhimin e produkteve të
caktuara. Deklaratat, përveç pro-
teinave, gjithashtu do të tregojnë
përmbajtjen e kolagjenit në pro-

teinat e mishit, dhe nëse flitet për
mishin e ngrirë, ai do të qëndrojë
edhe kur është i ngrirë, jo vetëm
kur të paketohet. 

“Kjo praktikisht do të thotë
informacion të detajuar për blerë-
sit në lidhje me atë se çfarë ushqi-
me blejnë dhe konsumojnë. Do të
jetë e detyrueshme të deklaroni
origjinën e mishit, të tregoni nëse

produkti është i freskët ose i ngrirë,
sa prej proteinave totale është kaf-
shë, ose sa e kafshës është kolagje-
ni që ka vlerë ushqyes më të ulët.
Këtu, përfitimet ekonomike janë
të mundshme, duke futur shumë
kolagjen dhe duke i shfaqur ato si
proteina”, tha drejtori i Agjencisë së
Ushqimit dhe Veterinarisë, Zoran
Atanasov. Sipas tij, deri më tani

deklarata nuk ka shkruar për-
qindjen e ujit në mish, dhe shtimi
i ujit është një abuzim klasik - pa-
guani mish, merrni ujë. “Është
shumë e rëndësishme për blerësit
të kenë një pasqyrë në kriteret për
etiketimin e mishit dhe përgatitje-
ve të mishit. Megjithatë, ata mbe-
ten në zgjedhjen e tyre, çfarë lloj
mishi do të blejnë, por ka promo-
vim”, tha presidentja e Organizatës
së Konsumatorit Marjana Lonçar
Velçova. 

Nga fillimi i këtij viti, deri tani
nuk ka pasur ankesa në Agjencinë
e Ushqimit dhe Veterinarisë, për
cilësinë e mishit. Agjencia e Ushqi-
mit dhe Veterinarisë, njofton kon-
trollet e inspektimit të zgjeruar për
të përcaktuar nëse standardet e
reja të përcaktuara saktësisht janë
respektuar në Rregullatore që do
të përmbushen nga operatorët e
ushqimit. (Q.A)

FORUM MBI
GJENDJEN E FUQISË
CILËSORE PUNËTORE
NË TETOVË

Mbajtja 
e punëtorëve,
sfidë për
vendin
Tetovë, 19 mars - Mbajtja e kua-
drit ekzistues dhe kthimi i
kuadrove cilësore që kanë ikur
për punë jashtë vendit, janë
një prej sfidave kryesore të
biznes bashkësive në vend në
lidhje me gjendjen e fuqisë
punëtore. Këtë e deklaroi drej-
tori ekzekutiv i Odës Ekono-
mike të Maqedonisë Veri-
perëndimore, Drilon Iseni në
forumin e djeshëm për sfidat e
fuqisë punëtore cilësore në
trendet bashkëkohore, që u
mbajt në Universitetin e
Evropës Juglindore në Tetovë.
Aktiviteti është pjesë e projek-
tit të USAID-it “Partneritet për
rregullatorë më të mirë bizne-
si” që e mbështesin më shumë
oda ekonomike në vend. Si
degë kryesore, ku më shumë
ndjehet mungesa e kuadrit,
Iseni e ceku TI sektorin, ndër-
timtarinë, shpërndarjen,
prodhimin, e tjerë.
“Veçanërisht mungojnë profile
prodhuese dhe teknike, si dhe
kuadër për pozitat e larta me-
naxhere. Si arsye kryesore, po-
saçërisht për të ashtuquaj-
turën “Brein drein” ose
largimin e kuadrove të arsi-
muara jashtë vendit, thek-
sohet cilësia e jetës te ne, shër-
bimet e dobëta publike nga
institucionet shtetërore dhe
pasiguria juridike, si dhe dalli-
met midis pritjeve nga biznes
bashkësia dhe kuadrot që da-
lin prej arsimit”, tha Iseni. Si
për shembull, për përmirësi-
min e këtyre gjendjeve, ai e
potencoi Singaporin ku ka më
shumë financa nga shteti për
sektorin e punësimit masiv
për të pasur investime më të
mëdha në degët inovative dhe
sektorët që japin vlerë të sh-
tuar më të madhe te produk-
tet dhe shërbimet.
Për profesorin e ekonomisë në
UEJL, Gadar Rexhepi, institu-
cionet arsimore në shtet për-
piqen të prodhojnë kuadër që
kërkohet nga bashkësia e biz-
nesit, por nuk arrin t’i
përgjigjen plotësisht këtij lloj
të nevojave. “Ligjet aktuale
dhe Strategjia e arsimit nuk
bashkëveprojnë, respektivisht
për përgatitjen e kuadrove të
industrisë, ndërsa nga ana
tjetër fuqia absorbuese e kom-
panive tona e kuadrove të lar-
ta arsimore është e vogël për
shkak se kemi kompani që
kanë mbi 300 të punësuar,
ndërsa nuk kanë sektor për re-
surse njerëzore ose marketing
ose në financa punohet vetëm
për kontabilitete”, deklaroi
Rexhepi.

RREGULLORE E RE E AGJENCISË SË USHQIMIT

Nga 1 maji hyn në fuqi rregull i ri mbi mishin e grirë

MBETURINAT E NGURTA TË HIDHEN TEK STACIONI I RI I NGARKIM-SHKARKIMIT 

Mbeturina inerte në vende publike
Nga ndërmarrja
publike kanë njoftuar
qytetarët se hedhja e
mbeturinave inerte
mund të bëhet te
stacioni i ri i ngarkim-
shkarkimit, rruga
Tetovë-Trebosh.
Megjithatë, krahas
kësaj, tashmë disa vite
është krijuar edhe
shprehi që mbeturinat
e këtilla të hidhen edhe
në vende periferike

Koha

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 19 mars - Glaukoma (ose
tension i syrit), llogaritet si shkaku
i dytë më i zakonshëm për verbë-
rinë. Maqedonia në rang botëror
ka 2-3 për qind të popullatës me
sëmundjen e glaukomës. 
Prandaj, qendrat shëndetësore,
për disa vite me radhë kanë hapur
fushata “Java e glaukomës”, gjatë
së cilës, në të gjitha qytetet e Ma-
qedonisë, bëhet matja e tensionit
të syve. 

Iljaz Ismaili, oftamolog në Kli-
nikën e sëmundjeve të syve në
Shkup, për gazetën KOHA infor-
mon se janë marrë masa që të evi-
dentohen rastet e reja me
glaukomë, me qëllim të vetëdije-
simit të qytetarëve për rrezikun
nga sëmundja. Sipas tij glaukoma

është një sëmundje shumë tinëza-
re, që në fillim thuajse fillon pa
asnjë simptomë, përveç tipit të
glaukomës akute,dhe dhimbjet
janë shumë të mëdha.

“Nga kjo sëmundje nuk është e
mbrojtur asnjë gjeneratë dhe më
tepër janë të rrezikuar qytetarët,
që në familjet e tyre kanë pasur
bashkëfamiljarë të prekur me këtë
sëmundje, që është predisponim
gjenetik”, thotë dr.Ismaili.

Nga shoqata e Oftamologëve
thonë se kanë kërkuar që disa bar-
na, për shkak të çmimeve të larta,

që përballen pacientët me këtë së-
mundje, të përfshihen në listën
pozitive, por kjo nuk është arritur
deri më tani.

Pacientët e prekur nga kjo së-
mundje paguajnë nga xhepi i tyre
për terapitë më të fundit, ndërsa
me recetë mund të marrin vetëm
një grup të ilaçeve, të cilat janë më
të vjetra. Ata kanë kërkuar disa
herë nga Fondi Shëndetësor që në
listën pozitive t’i përfshijë terapitë
më të fundit, por deri më tani nuk
kanë pasur hapa konkrete.

Në klinikën e syve, por edhe në

përgjithësi në qendrat e tjera
shëndetësore të Maqedonisë,
është arritur të futen impiante më
të reja, për uljen e tensionit në sy,
njëkohësisht metodën me laser
dhe përdorimi i metodës klasike.
Kurse, fillimi i shërimit të
glaukomës është me terapi me
pika.

Në nivel botëror 1 deri 2 për
qind e popullatës vuajnë nga kjo
sëmundje. Deri në vitin 2020 pri-
tet që numri i të prekurve nga kjo
sëmundje të rritet në 11.2 milionë
njerëz.

Kërçovë, 19 mars - Në mënyrë so-
lemne në Kërçovë u lëshua në për-
dorim poliklinika gjinekologjike e
re private “Era nju lajf”, në kuadër
të poliklinikës private “Era medika”
në pronësi të biznesmenit të
Kërçovës i cili jeton dhe punon në
SHBA, Idriz Shabani. 
Në aktin e lëshimit në përdorim
të poliklinikës mori pjesë edhe li-
deri i BDI-së Ali Ahmeti i cili e për-
shëndeti investimin që siç tha
është shembull se si bashkëqyte-
tarët tanë me investimet e tyre
kontribuojnë për zhvillimin në të
gjitha sferat e shoqërisë.

Ndërsa kryetari i Komunës së
Kërçovës, Fatmir Dehari, tha se ky
investim është dëshmi se vlen që
të investohet dhe se Kërçova por
edhe vendi ynë në përgjithësi
ofrojnë kushte të mira për investi-
me private në të gjitha sferat, po-
tencoi ai pas inaugurimit të polik-
linikës. 

Në poliklinikën gjinekologjike
private “Era nju lajf ” do të ketë
kontrolle dhe intervenime tera-
peutike nga fusha e gjinekologjisë
dhe obstetrikës.

“Në spektrin e gjerë të shërbi-
meve ka kontrolle të rregullta gji-

nekologjike, vëzhgimi i shtatzëni-
së me rrezik normal dhe të lartë,
4D kontrolle ultrazë, hetimet e
funksionit menstrual, rreth pro-
blemeve pas menopauzës, si dhe
ndërhyrjet diagnostikuese si bio-
psia endometriale, horionbiopsi
dhe amiosenteza”, tha pronari
Shabani i cili shtoi se për momen-
tin vetëm në gjinekologji janë të
punësuar tetë persona të rinj krye-
sisht nga kuadri i mjekësisë, kësh-
tu që numri i përgjithshëm i të
punësuarve në poliklinikën tonë
arrin 51, që janë ekspertë nga fu-
sha mjekësore. 

Ohri me linjë
ajrore lidhet
edhe me
Milanon
Ohër, 19 mars - Krahas linjës
ajrore me qytetin Malme të
Suedisë, prej dje kompania
ajrore me kosto të ulët “Vi-
zer” nga Aeroporti i Ohrit ka
filluar të operojë edhe me
linjë të rregullt drejt qytetit
italian Milano (Malpensa).
Fluturimet nga dhe drejt Mi-
lanos deri më 30 mars do të
realizohen çdo të martë dhe
të shtunë, derisa më 1 prill të
hënën dhe të premten. 
Me Malmen dhe Milanon si
destinacione të reja, kompa-
nia ajrore “Vizer” tani nga ae-
roporti “Shën Apostol Pavle”
operon në pesë linja të rre-
gullta edhe atë Vjenë, Bazel,
Cyrih, Malme dhe Milano.
Aeroporti i Ohrit është i
lidhur edhe me tetë destina-
cione edhe atë me Amsterda-
min, Brukselin, Tel Avivin,
Varshavën, Katovicën, Stam-
bollin, Ajndhovenin dhe Tali-
nin që i realizojnë 11 kompa-
ni ajrore. 
Konform marrëveshjes të
nënshkruar me qeverinë,
kompania ajrore “Vizer”
është e obliguar nga korriku
këtë vit të fillojë edhe me
realizimin e fluturimeve di-
rekte për Ohër nga qytetet
gjermane Memingen dhe
Dortmund. 
Ushtruesi i detyrës kryetar i
Ohrit, Konstantin Gerogiev-
ski konsideron se linjat e reja
drejt Malmes dhe Milanos do
të jenë më rëndësi të madhe
për popullatën e rajonit,
ndërsa praktika e vënies së
linjave të reja drejt Aeropor-
tit të Ohrit është në korela-
cion me përcaktimet e push-
tetit lokal për zhvillim shtesë
të turizmit dhe promovim të
Ohrit para tregjeve të reja
potenciale turistike.

Shkup, 19 mars - Blerja e automjete-
ve për Ndihmën e shpejtë mjekë-
sore përfundoi, deri në fund të
muajit është afati për dërgesën
dhe i presim 12-të automjetet e
reja që do të sistemohen nëpër
shumë vende të shtetit, ndërsa më
shumë Shkup. Me vendimin e Qe-

verisë do të marrin tetë furgona
nga Ministria e Bujqësisë, Pyllta-
risë dhe Ekonomisë së Ujërave që
janë dedikuar për ndonjë qëllim
tjetër, por do të mundë tërësisht
të adaptohen të jenë automjete
ambulance dhe do të ri-pajisen,
deklaroi sot ministri i Shëndetësi-

së, Venko Filipçe. Përmendi se ky
numër shtesë prej tetë automje-
teve do ta plotësojnë sistemin e
tërësishëm të Ndihmës së shpejtë
në mbarë vendin. Me këtë numër
të 12 automjeteve që i blemë dhe
këto automjete shtesë, theksoi,
mjaftueshëm do të plotësohet ka-

paciteti i automjeteve të cilat mun-
gojnë. Sipas Filipçes, nuk janë pro-
blem vetëm automjetet, problemi
është edhe në kuadrot. Për këtë,
sqaroi, 40 mjekë në periudhën e
ardhshme pas zgjedhjeve do të
pranohen në Shtëpinë e Shëndetit
Shkup dhe në mbarë vendin.

Poliklinikë gjinekologjike moderne private në Kërçovë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ndihma e Shpejtë pajiset me 12 automjete të reja
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KËRKESË DREJTUAR FONDIT SHËNDETËSOR

Terapi e shtrenjtë për
pacientët me glaukomë

Pacientët e prekur
nga kjo sëmundje
paguajnë nga xhepi i
tyre për terapitë më të
fundit, ndërsa me
recetë mund të
marrin vetëm një
grup të ilaçeve, të cilat
janë më të vjetra. Ata
kanë kërkuar disa
herë nga Fondi
Shëndetësor që në
listën pozitive t’i
përfshijë terapitë më
të fundit, por deri më
tani nuk kanë pasur
hapa konkrete

Koha
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N
jë thënie angleze thotë: Po
i humbe paratë. Nuk ke
humbur gjë! Po e humbe
shëndetin, ke humbur

diçka! Por, nëse e ke humbur fytyrën;
ta dish se, ke humbur çdo gjë!. Rama,
më në fund përballet me problemin
e fytyrës së vet. Ai në Shqipëri ka çdo
gjë, vetëm fytyrën s’e ka. Nuk ka më
argument politik. Dhe vet bindet
dita-ditës, se i ka ardhur koha që ta
shkruaj “atë letrën për trashëgimta-
rin e vet”, sipas asaj anekdote të fam-
shme politike.

Ramës i doli boja mavi. Ai është
gjithë e më i izoluar në arenën poli-
tike ndërkombëtare. Politikisht është
i vetmuar. Nga ai ik çdokush, ose i
bën bisht. Nuk e fton kush dhe nuk i
vjen askush! 

Prandaj, i duhej një mysafir si
Zaev. Kjo vizitë e stisur me hile, i shër-
beu vetëm për t’i dhënë një infuzion
moral dhe për t’ia mavijosur fytyrën
e nxirë të mikpritësit në Tiranë. Ky
mysafirllëk i shkurtër, Ramës i shër-
beu vetëm për galvanizim të energji-
së pozitive politike dhe të namit të
yllit politik Zaev; për të cilin, ndryshe
nga Rama, të gjitha dyert e zyrave
politike të BE’së dhe më gjerë janë të
hapura krah-më-krah. Kjo teknikë
përdoret në marketing, silleni në
mendje se si blihet reputacioni i spor-
tistëve, aktorëve, këngëtarëve, ma-
nekineve të bukura ... duke u foto-
grafuar me produkte të ndryshme të
prodhimit në masë. Kështu e përdo-
ri Rama mysafirin. Por, është e kotë,
sepse vet produkti është i prishur;
mbase i ka skaduar afati. Dikush lozi
keq me Zaevin! Vizita ishte e keq-po-
rositur, keq- këshilluar dhe e keq-
informuar. Kushdo qoftë, e këshilloi
keq; me qëllim ose pa qëllim! Nuk
shkohet mysafir, as te komshiu, kur

atje kallet shtëpia nga grindjet dhe
telashet! Shtrëngimi i duarve dhe
përqafimet mes tyre ishte një
klithmë politike e Ramës për
ndërkombëtarët e mashtruar në
mënyrë serike, një formë "SOS"-i për
ta shpëtuar viktimën-liderin “of sho-
re kompanisë- Rilindja” nga kthetrat
e opozitës. Me këtë rol erdhi dhe ako-
ma mbahet në pushtet! Në fakt,
është krejt e kundërta. Shqipëria
është viktima e “Of-shore kompanisë
politike- Rilindja” e themeluar me

shumë gjasa nga ndonjë qendër po-
litike të huaj. Vetëm nëse analizohet
objektivisht sjellja dhe komunikimi
politik i Ramës, duket ashiqare se
kush është dhunuesi e kush viktima. 

Funksioni i vizitës së porositur të
Zaevit ishte fotografimi me shtrën-
gim duarsh të homologëve përpara
kamerave dhe deklarata e shëmtuar
se: “edhe Zaev paskësh qenë opozitë
e ashpër në Maqedoni, por ... ai nuk e
paskësh penguar anëtarësimin e sh-
tetit të vet në BE”. Kjo deklaratë e po-

rositur, nuk i bëri nder yllit të poli-
tikës së Ballkanit Perëndimorë. Nuk
ishte koha as për vizitë, as për dekla-
rata të këtilla, baksuze. Kjo deklaratë
e dhjeu vizitën e porositur. Prandaj,
vizita e Zaevit në Tiranë ishte një gaf
i politikës së fqinjësisë së mirë dhe
asaj ndërkombëtare.

Këta të dy nuk kanë asgjë të për-
bashkët. As nga respektimi i kushte-
tutës, as nga komunikimi, as nga sjel-
lja, as nga koncepti politik dhe as nga
mënyra e qeverisjes. Dallohen si nata
me ditën. Rama është binjak me ika-
nakun Gruevski. Në çdo aspekt që i
përmenda më lart. Ndërsa Basha i
ngjason Zaevit, në të gjitha aspektet
e lartpërmendura. Vizita e Zaevit ish-
te një mashtrim dhe hileja e radhës,
e ‘Rilindjes’ tash më të abortuar në
Shqipëri. 

Ndonëse lideri i “Of shore kompa-
nisë - Rilindja”, akoma vazhdon të iro-
nizojë, të tallë, të përbuzë, të nënç-
mojë, të degradojë, dhe të dhunojë
psikikisht çdo qytetarë të pabindur,
duke e polarizuar shoqërinë shqip-
tare në skajshmëri; por, shihet hapta-
zi se është në siklet, ... nga sjellja, ko-
munikimi, vendosmëria dhe veprimi
politik i opozitës. Mysafiri shkoi, por
Pranvera erdhi... dhe njihet si stinë
më e përshtatur për protesta. 

Shtrëngimi i
duarve dhe
përqafimet mes
tyre ishte një
klithmë politike
e Ramës për
ndërkombëtarë
t e mashtruar në
mënyrë serike,
një formë
"SOS"-i për ta
shpëtuar
viktimën-liderin
“of shore
kompanisë-
Rilindja” nga
kthetrat e
opozitës

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Vizita e porositur e Zaevit n'Tiranë Nga
Shaqir ISLAMI
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Nga Sali SHASIVARI

Sulmi terrorist makabër si dhe
masakra barbare dhe perverse një
djalli në formë njeriu, ndaj një gru-
pi njerëzish besimtarë paqësor në
Zelandën e Re (sulm ky i cili rezultoi
në 50 të vrarë dhe mbi 30 të plago-
sur, në mesin e të cilëve kishte fë-
mijë, pleq, të rinj, gra dhe burra),
preku thellë çdo zemër, ndërgjegje
dhe vetëdije njerëzore. 

Si rrallëherë më parë, të gjithë të
njerëzishmit anekënd botës u ba-
shkuan rreth një fjale dhe qëndri-
mi, duke e dënuar aktin në fjalë,
duke e emërtuar atë me emrin e vër-
tetë, si dhe duke kërkuar unitet
mbarënjerëzor kundër veprave të
këtilla djallëzore.

Në një kohë të stërngarkuar me
shumë agjenda, antagonizma, ste-
reotipa, propaganda, kriza dhe kon-
flikte, tragjedia në fjalë, me gjithë
fatkeqësinë e saj, në vehte ngërtheu
shumë mësime, mesazhe dhe po-
rosi, të cilat, po qe se analizohen,
kuptohen dhe implementohen
mirëfilli, do të ishin garancë për një
botë më të mirë dhe më të sigurt;
për muslimanët në veçanti, si dhe
për njerëzimin në tërësi. 

Në mesin e këtyre mësimeve,
mesazheve dhe porosive, do të veço-
nim:

1. Jeta e njerëzve të pafajshëm është e
shenjtë; dhe se, kushdo që bëhet shkak-
tar për derdhjen e gjakut të të pafaj-
shmëve, do të meritojë mallkimin e
njerëzimit në tërësi; para se të zbret mbi
të mallkimi i Zotit. 
2. Të gjithë njerëzit, në çfarëdo vendi të
globit, dhe pa dallim race, kombi, apo
feje, duhet ta kenë të garantuar të
drejtën e jetës së lirë, të sigurt dhe të
dinjitetshme (në suaza të ligjeve të ar-

syeshme); dhe se, shkelja e këtyre të drej-
tave, me çfarëdo arsyetimi supremacist,
fanatik apo ekstrem, është i refuzuar
dhe i dënuar.
3. Të besuarit dhe të nënshtruarit e nje-
riut ndaj Krijuesit (Zotit), gjithmonë ka
qenë burim jete, mëshire dhe mirësie
ndaj njerëzve dhe krijesave tjera në
përgjithësi. Përndryshe, në momentin
kur njeriu mohon Krijuesin e tij, dhe fil-
lon të aktrojë dhe të pretendojë të qenu-
rit ‘zot’, pikërisht në këtë moment fillon
destruktiviteti i tij si dhe shkatërrimi i tij
ndaj çdo gjëje që e rrethon. 
4. Të gjitha fetë qiellore, e me theks të
veçantë Islami, ftojnë në paqe, siguri dhe
mirëqenie të gjithmbarshme. Vetëm
keq-interpretimi si dhe instrumentalizi-
mi i këtyre feve, për qëllime dhe agjenda
të caktuara, mund të çojë në urrejtje,
konflikt dhe dhunë. 
5. Njerëzimit, sikurse përgjatë historisë,
po ashtu edhe sot, fatkeqësitë më të
mëdha ia sollën egoizmi i tepërt, shpirtn-
gushtësia e madhe, materializmi vull-
gar, interesi i paepur, hedonizmi i pango-
pur, urrejtja e verbër, ekstremizmi i
skajshëm, bindjet e rrejshme, ideologjitë
e gabuara, agjendat shkatërrimtare, etj.
6. Terrorizmi, vërtetë nuk ka fe dhe
përkatësi; mirëpo, një maksimë e këtil-
lë duhet të vlejë në të gjitha rastet, e jo të
përdoret në mënyrë selektive; me ç’rast,
kur njëakt i tillë kryhet nga ndonjëper-
son i cili i përket fesë islame(qoftë edhe
vetëm me emër), personi i tillë
menjëherë merr epitetin ‘terrorist isla-
mik’; ndërsa, në rastet kur aktet e këtil-
la ndërmerren nga ndonjë jomusliman,
personi në fjalë cilësohet si ‘içmendur’, ‘i
sëmurë psiqik’, ‘ekstremist’, etj., etj., por,
në asnjë mënyrë nuk i referohet përkatë-
sisë së tij fetare; e lere mëaktit tëtillë t’i
jepet epiteti ‘terrorizëm hebrej’, ‘terro-
rizëm krishter’, ‘terrorizëm budist’, apo-
se çfarëdo denominimi tjetër fetar. Së
këndejmi, orvatja për realizimin e një
qasje të këtillë të drejtë dhe të ekuili-
bruar, duhet të jetë në krye të agjendës
mbarë-muslimane, para se të jetë në
krye të agjendës mbarë-botërore. 
7. Metoda më e mirë, më perfide dhe më
bindëse për nxjerrjen në pah të prapa-
skenave dhe realitetit të sulmeve terro-
riste, është të folurit me gjuhën e fakte-
ve, numrave dhe statistikave; larg nga
sloganet dhe parullat boshe. Kështu,
analizimi i fakteve dhe shifrave histo-
rike, në kuptim të së kaluarës, si dhe
analizimi i fakteve, të dhënave dhe sta-
tistikave të institucioneve gjegjëse në
nivel botëror, rajonal dhe lokal (siç janë
Interpoli, Europoli, dhe institucionet tje-
ra gjegjëse), në kuptim të së tashmes,
do të qartësonin shumë realitete vis-à-
vis fenomeni destruktiv të terrorit, si dhe
shkaqeve dhe shkaktarëve të tij.  
8. Kutet e dyfishta në qasje - karshi
ngjarjeve të këtilla - nuk e kanë buri-
min në natyrën e pastër njerëzore; por-
se, këto kute të dyfishta nxiten dhe im-

ponohen nga ana e qarqeve dhe kulua-
reve të caktuara ideologjike dhe poli-
tike, si dhe grupeve të caktuara të inte-
rest, e, të cilat, shikuar në tërësi, përbëjnë
pakicë, në krahasim me pjesën tjetër të
komunitetit njerëzor. Mirëpo, agjenda e
tyre destruktive, si dhe pakti i tyre djal-
lëzor me megafonët si dhe korporatat e
mëdha mediatike, bëjnë të mundur ma-
nipulimin me masat e gjera të popujve
dhe komuniteteve, edhe atë:herë duke
imponuar terr informativ ndaj ngjarje-
ve dhe aspekteve të caktuara;herë duke
i ndryshuar të dhënat dhe faktet; e herë
duke përhapur dezinformata dhe të
pavërteta. 
Së këndejmi, një propagandë e këtillë
mediatike, e cila arrin që t’i ndryshojë
realitetet globale, nuk mund të luftohet
ndryshe, përpos me të njëjtën ‘armë’,
gjegjësisht, me media të mirëfillta dhe
profesionale. E në këtë aspekt, musli-
manët e sodit lëngojnë tejmase. 
9. Manipulimi i mas-mediave të sodit i
tejkalon përmasat e propagandës dhe
dezinformimit, duke depërtuar thellë
në manipulimin psikologjik të konsu-
muesve të këtyre masmediave. Një ma-
nipulim i këtillë tashmë ka tejkaluar
suazat e formësimit të vetëdijes dhe
krijimit të opinioneve, duke kaluar në
sferën e manipulimit të nën-vetëdijes
(sub-koshiencës). Kështu, këto mas-me-
dia tashmë kanë arritur të krijojnë sha-
bllone mendore dhe stereotipe të pan-
dryshueshme, në mesin e të cilave është
edhe satanizimi i të akuzuarit dhe
gjithçka që ka të bëjë me të, në rast se i
dyshuari për ndonjë sulm terrorist i
takon besimit islam (qoftë edhe me
emër); si dhe humanizimi i të akuzuarit
dhe gjithçka që ka të bëjë me të, në rast
se i dyshuari për ndonjë sulm terrorist
është i ndonjë feje tjetër.
10. Monitorimi dhe analizimi (përmes
fakteve, numrave dhe statistikave), si
dhe reagimi dhe skandalizimi i korpora-
tave mediatike dhe mjeteve të informi-
mit të cilat i shtrembërojnë faktet dhe të
vërtetat, është hapi i parë në funksion të
ndryshimit të realitetit të hidhur. Mirë-
po, edhe më e rëndësishmja në këtë
aspekt është krijimi i platformave të
mirëfillta dhe kompetitive mediatike,
të cilat do të ofronin informim alterna-
tiv dhe të drejtë.  
11. Në saje të këtij manipulimi mas-me-
diatik, pjesa dërrmuese e popullatës së
globit është shndërruar në konsumues
mediatik negativ, e në rastet më të mira
në konsumues indiferent. E kur një rea-
liteti të këtillë të hidhur ia shton edhe ro-
lin e rrjeteve sociale në ‘shprazjen emo-
cionale’, atëherë del në pah shkaku se
pse niveli i ndërgjegjes së pastër njerëzo-
re dhe zëri i arsyes po zbehet gjithnjë e
më tepër në këto kohë të pakohë.
12. Është e vërtetë se solidarizimi i masa-
ve të gjera të popujve të ndryshëm të
botës, në lidhje me rastin e fundit, është
për t’u përshëndetur. Mirëpo, në të

njëjtën kohë, nuk mund të injorohet fak-
ti se, në krahasim më ngjarje të këtilla të
ngjashme (si p.sh. me rastin e sulmit
terrorist në Paris, 2015), përmasat e kë-
tij solidarizimi, në kuptimin kuantitativ,
si dhe në kuptim të nivelit kierarkik të
atyre që reaguan, ishte dukshëm më i
vogël. Për më tepër, ajo që ra në sy, ishte
reagimi jashtëzakonisht i zbehur i po-
pujve musliman -si në nivel zyrtar, po
ashtu edhe në nivel të masave të gjera -
karshi një tragjedie të këtyre përmasa-
ve; realitet i hidhur ky, i cili solli në kuj-
tesë thënien: “Aq sa e respekton vetveten,
po aq do të të respektojnë edhe të tjerët”.
13. Për më tepër, mënyra se si u trajtua
rasti në fjalë- në tërësi - nga ana e musli-
manëve, në gjitha aspektet, qoftë në
aspekt njerëzor, fetar, vetëdijesues, me-
diatik, politik, etj., le të kuptohet se, mu-
slimanët - në përgjithësi - janë shumë
larg qasjes profesionale dhe promovi-
mit efektiv të kauzës së tyre të drejtë.
14. Sulmi i fundit, sikurse edhe gjithë
ajo propagandë anti-islame dhe gjitha
ato fatkeqësi që po ndodhin në vendet
muslimane në dekadat e fundit, nxjerrin
në shesh gjithë atë armiqësi dhe pa-
drejtësi që po ushtrohet ndaj pjestarëve
të pafajshëm të kësaj feje të pastër dhe
paqësore. Muslimanët, sot, po i nënsh-
trohen njëpropaganda dhe lufte shfarro-
sëse. E, ajo qëështë edhe më bengosëse në
gjithë këtë aspekt, është lufta e brendsh-
me (lufta ndaj njëri tjetrit) e cila ka fil-
luar ta zhbëjë trupin e ummetit. Andaj,
përreth sfidave të jashtme, muslimanët
duhet të trajtojnë me shumë kujdes
edhe sfidat e tyre të brendshme.
15. Sulmi i fundit - sikurse edhe shumë
incidente dhe sulme të mëparshme -
nxjerr në pah faktin se, islamophobia, si
rezultat i propagandës së vazhduesh-
me të qarqeve dhe individëve të caktuar,
është shndërruar në kancer me përma-
sa metastazike, duke rezultuar në krime
të përmasave tragjike… Andaj, musli-
manët - anekënd globit - duhet të
kërkojnë dhe të lobojnë që islamofobia të
sanksionohet me ligj. 
16. Sulmi i fundit - sikurse edhe shumë
incidente dhe sulme të mëparshme -
nxori në pah agjendën, rolin dhe misio-
nin destruktiv të së djathtës ekstreme -
si dhe protagonistëve të saj - në nxitjen
e urrejtjes deri në përmasa terrorizuese.
E ajo që është edhe më tragji-komike në
gjithë këtë realitet të hidhur, është fak-
ti se, kjo retorikë ultra-djathtiste është
pjesë përbërëse e spektrit zyrtar politik
në shumë vende të globit; madje, në disa
sosh prej tyre, anëtarët e këtij grupi qe-
verisin shtete! Andaj, është obligim
mbarënjerëzor që kjo ideologji fashiste
dhe anti-njerëzore të denoncohet si jo-
legjitime dhe e rrezikshme për shoqë-
rinë njerëzore, para se tëna përsëriten
ngjarjet e së kaluarës jo të largët histo-
rike. 
17. Në momentin kur flasim për rolin
negativ të disa figurave publike dhe po-

litike të krahut ultra-djathtist në nxitjen
e urrejtjes dhe sulmeve të këtilla, nuk
duhet injoruar edhe faktin se, një pjesë e
lidershipit aktual të botës islame luajtën
rol edhe më destruktiv se sa homologët
e tyre jomusliman; me ç’rast, jo vetëm që
ishin ndër të parët që nëpërkëmbën
dinjitetin dhe jetën e popujve të vet, por
të njejtët, ndërsyen dhe nxitën edhe të
tjerët që të jenë po aq të pamëshirshëm
ndaj muslimanëve në tërësi (siçështë ra-
sti me diktatorin e Egjiptit, Abdulfettah
el-Sisi, si dhe rasti i petro-monarkëve të
Gjirit Arabik, gjegjësisht Emirateve të
Bashkuara Arabe,Arabisë Saudite, si the
Bahrejnit); duke vërtetuar kështu thë-
nien popullore: “Qeni i keq e sjell ujkun
në turishte”. Andaj, muslimanët, krahas
kërkesave të tyre për pastrimin e skenës
botërore nga nxitësit e urrejtjes dhe
përçarjes, kanë për obligim që të punojnë
edhe më fuqishëm në pastrimin e obor-
rit të vet.
18. Fakti se muslimanët po i nënsh-
trohen dhunës dhe represaljeve në va-
trat e tyre, nuk duhet të jetë arsyetim që
ata të durojnë padrejtësi dhe dhunë në
vendet e mërgimit në të cilat jetojnë.
Përkundrazi, ata duhet të shfrytëzojnë
të gjitha mjetet legjitime për realizimin
e të drejtave të tyre si qytetarë të bara-
bartë. Kjo, nga fakti se,e drejta e lirisë, si-
gurisë dhe jetës së dinjitetshme në cilin-
do vend, është e drejtë fundamentale, e
jo ‘zgjedhje opcionale’ e cila falet dhe
dhurohet; e gjithë kjo, duke patur para-
sysh maksimën: “Të drejtat fitohen, dhe
nuk falen”.
19. Është momenti i fundit që musli-
manët të denoncojnë - me të gjitha me-
todat e mundshme legjitime - të gjitha
padrejtësitë, kurthet, sulmet dhe kri-
met të cilat ushtrohen ndaj tyre; qoftë në
vatrat e tyre, apo se në vatrat e tyre të
mërgimit. Madje, ata, një herë e
përgjithmonë duhet të çlirohen nga
kompleksi i inferioritetit si dhe nga trau-
ma identitare. Përndryshe, fatkeqësia
dhe mallkimi do të na ndjek në çdo hap
të jetës.

Përgjatë gjithë këtyre hapave të
sipërpërmendur, të cilat duhet të
ndërmerren, si dhe përgjatë rrugë-
timit të vazhdueshëm jetësor, mu-
slimanët kanë nevojë për shumë
shokë dhe miq; e të tillë janë gjithë
njerëzit e njerëzishëm anekënd
globit.

Andaj, sot, si asnjëherë më
parë, është i domosdoshëm ndër-
timi i urave, formësimi i aleancave,
si dhe ndërtimi i një pakti mbarë
njerëzore, me qëllim që t’u bëhet
ballë bashkërisht stuhive të kohës,
të cilat nxiten nga një grup shumë
i vogël i njerëzve të interesit, me
agjenda apokaliptike.

Të keqen, ose do ta luftojmë të
bashkuar, ose, ajo (e keqja) ka për të
na gllabëruar ndaras (një nga një). 

Sulmi terrorist në Zelandën e Re:
mësime, mesazhe dhe porosi

Andaj, sot, si asnjëherë
më parë, është i
domosdoshëm ndërtimi i
urave, formësimi i
aleancave, si dhe
ndërtimi i një pakti
mbarë njerëzore, me
qëllim që t’u bëhet ballë
bashkërisht stuhive të
kohës, të cilat nxiten nga
një grup shumë i vogël i
njerëzve të interesit, me
agjenda apokaliptike. Të
keqen, ose do ta luftojmë
të bashkuar, ose, ajo (e
keqja) ka për të na
gllabëruar ndaras (një
nga një)
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Kolesteroli i lartë mund të ulet
duke bërë ndryshime të shëndet-
shme të jetesës, si përmirësimi i
dietës dhe mbajtja aktive. Por sa
stërvitje duhet të bëni për të ulur
nivelet e kolesterolit? Kolesteroli
është një substancë yndyrore jetike
për funksionimin normal të trupit,
por në sasi tepër të larta mund të
shkaktojë probleme serioze shën-
detësore. Kur ka shumë kolesterol
në gjak, mund të bllokojë enët e

mëdha të gjakut që furnizojnë
zemrën. Kjo çon në një gjendje të
quajtur sëmundje koronare të
zemrës, e cila është shkaku kryesor
i sulmeve në zemër. Sulmet e
zemrës mund të ndodhin kur de-
pozitat e kolesterolit në enët e
gjakut shpërthejnë, duke shkaktuar
mpiksjen e gjakut. Ushtrimet
gjithashtu ju ndihmojnë për të
mbajtur një peshë të shëndetshme.
Kjo është jetike pasi mbipesha

mund të rrisë sasinë e kolesterolit
në gjak. Përveç kësaj, aktiviteti fizik
i rregullt ndihmon në zvogëlimin e
presionit të gjakut duke mbajtur
zemrën dhe enët e gjakut në
gjendje të mirë. NHS këshillon të
bëhen 150 minuta të stërvitjes me
intensitet të moderuar çdo javë për
të ndihmuar kolesterolin më të ulët.
Ushtrimi me intensitet të moderuar
përfshin aktivitete si ecje, not dhe
çiklizëm.

Gripi më i
rrezikshëm 
se terrorizmi!

Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka
bërë thirrje vendeve që të bëjnë më shumë
për kontrollet gripale, pasi një tjetër pandemi
është “e pashmangshme”. OBSH ka nisur një
strategji globale me shpresën që të zvogëlojë
pasojat që sjell gripi dhe të ulë numrin e
vdekjeve.

Krahas një sërë masash, thuhet se vaksini-
mi më i madh apo i shpeshtë kundër gripit
është jetike, për shkak se kostoja e trajtimit të
tij është shumë më e madhe. 

OBSH e përshkroi gripin si një nga sfidat
më të mëdha të shëndetit publik dhe ekspertët
kanë thënë se është një kërcënim më i madh se
terrorizmi apo sulmet kibernetike.

“Pyetja nuk është nëse do të kemi një tjetër
pandemi, por kur do ta kemi”, deklaroi drejto-
ri i përgjithshëm i OBSH-së, Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. Pandemitë e gripit kanë
vrarë miliarda njerëz në historinë botërore.

Prodhohet spray
antidepresion

Revolucion në psikiatri. Për trajtimin e de-
presionit mbërrin një spray që hidhet në hundë,
duke lënë pas pilulat e zakonshme. “Food and
Drug Administration”, agjencia amerikane rre-
gullatore e medikamenteve, ka miratuar këtë ilaç
për terapinë kundër depresionit, veçanërisht tek
ata pacientë në të cilët alternativat e tjera nuk
kanë dhënë rezultat pozitiv. Ky spray do të
shpërndahet në mënyrë mjaft të kontrolluar dhe
me kushte të forta. Ky medikament i ri do të për-
doret tek ata pacientë që kanë probleme të rën-
da me depresionin dhe në ato raste ku anitdepre-
sivët e tjerë nuk kanë funksionuar. Një ndër
kushtet kryesore madje është se ky spray do të
përdoret nën kontrollin e mjekut në klinikë të
certifikuar dhe pacienti nuk ka të drejtë ta marrë
në shtëpi. Sipas FDA ky është medikamenti i parë
në botë antidepresiv që vepron në kohë rekord
dhe përmirëson ndjeshëm humorin e pacientit.
Ilaçet që janë aktualisht në treg i japin efektet e
para pas 4-6 javësh terapi.

Rezultatet e një studimi të ri
mohojnë rëndësinë e marrjes së barit
parandalues për gjakun. Bari te perso-
nat pa probleme shëndetësore nuk
mbron nga tromboza dhe rrit rrezikun
e gjakderdhjes së brendshme. Edhe pse

në përgjithësi rekomandohet për të
moshuarit, madje edhe kur ata kanë
shëndet të mirë, për të marrë aspirinë,
si një mbrojtje kundër formimit të
trombozës në rrjedhën e gjakut dhe së-
mundjeve të zemrës, studime të reja

sugjerojnë që të moshuarit duhet të
harrojnë këtë rekomandim të përba-
shkët të mjekëve. Në fakt, një sondazh
i kryer në SHBA dhe Australi në 19,114
njerëz të shëndetshëm mbi 70-vjeç që
nuk kishin pasur probleme me zemrën,
kanë treguar se marrja e këtij ilaçi rrit
rrezikun e gjakderdhjes së brendshme
që mund të çojë në epilog fatal. Rezul-
tatet nuk vlejnë për njerëzit që pinë
aspirinë për shkak të zemrës, por ata
duhet të vazhdojnë të ndjekin këshillën
e mjekut dhe të pinë një ilaç që hollon
gjakun dhe zvogëlon rrezikun e një sul-
mi të ri, sugjerojnë pjesëmarrësit në
hulumtim. "Kushdo që pi aspirinë për
një kohë të gjatë nuk duhet të ndalojë
menjëherë, pasi kjo mund të shkaktojë
probleme", thonë shkencëtarët.

Juttima Chinnasri, një 28-vjeçare nga
Sidnei i Australisë, shkoi të flinte herët një
mbrëmje të Tetorit të shkuar, duke besuar
se po e zinte gripi. Kur u zgjua në mëngjes
trupi i saj ishte mbuluar nga njolla të errë-
ta dhe ajo u dërgua me urgjencë në spital.
Mjekët në spitalin St George i thanë Chin-
nasrit se ishte shumë e sëmurë. Analizat e
gjakut konfirmuan se ajo kishte menin-
gokokal B.

Ajo u vendos në koma, ndërkohë që
stafi i spitalit punoi në mënyrë të dëshpë-
ruar për t’i shpëtuar jetën. Kur u zgjua 10
ditë më vonë, asaj iu tha se gishtat dhe
këmbët duhet të priteshin. “Një pjesë e
imja nuk e besonte. Shpresoja që do të ki-

shte pasur një mënyrë tjetër që të mos
humbisja këmbët dhe duart“, rrëfen e reja
për The Daily Telegraph. 3 muajt që pa-
suan ajo qëndroi në spital, duke mësuar si
të jetonte pa gjymtyrë. E kufizuar në karri-
ge me rrota, që prej asaj kohe Chinnastri je-
ton me prindërit në jug të Sidneit. Pavarë-
sisht se nuk është në gjendje të ecë,
28-vjeçarja thotë se e konsideron veten me
shumë fat. “Përpiqem të mendoj se jam
me fat që ndodhem këtu, gjërat mund të
kishin shkuar më keq”, thotë ajo. 1 në 10
persona të diagnostikuar me menin-
gokokal B, një prej 5 llojeve të sëmundjes,
vdes. Ekspertët thonë se çelësi për t’i shpë-
tuar kësaj sëmundjeje është kapja në kohë.

Sëmundja meningokokale është një
infeksion bakterial që mund të shkaktojë
vdekjen brenda pak orëve, nëse nuk iden-
tifikohet dhe trajtohet në kohë. Ekzistojnë
5 lloje të këtij infeksioni dhe secili prej tyre
tashmë ka një vaksinë në Australi. Ndonë-
se pjesa më e madhe e personave që
preken arrijnë të rikuperohen plotësisht, 10
për qind e atyre vdesin, ndërsa rreth 20
për qind mbesin me aftësi të kufizuara
përgjithmonë. Nëse nuk trajtohet, kjo së-
mundje është fatale. Prerja e pjesëve të
trupit nuk është e pazakontë. Bebet dhe
fëmijët deri në 5 vjeç përbëjnë dy të tretat
e rasteve për shkak të sistemit imunitar
delikat.

Sa minuta duhet të ushtroni për uljen e kolesterolit

Shkon me ethe në spital, zgjohet
nga koma pa këmbë e gishta
Pavarësisht se nuk është në
gjendje të ecë, 28-vjeçarja
thotë se e konsideron veten
me shumë fat. 1 në 10
persona të diagnostikuar me
meningokokal B, një prej 5
llojeve të sëmundjes, vdes.
Ekspertët thonë se çelësi për
t’i shpëtuar kësaj
sëmundjeje është kapja në
kohë

Një aspirinë në ditë dëmton të moshuarit
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Nëse hasni në këtë fotografi në internet, përshkrimi
është ky: “Një vajzë po i thotë lamtumirë babait të saj, të
cilin mund të mos e ketë parë më kurrë”. Familja e saj, sikur
edhe shumë të tjera janë ndarë në mënyrë të detyruesh-
me gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Fotografia është
bërë në Prishtinë, teksa një autobus me shqiptarë të dë-
buar nga shtëpitë e tyre ishte nisur drejt Turqisë.
Megjithatë, fati i familjes së kësaj vogëlusheje nuk dihet.

Fotografi të ngjashme të situatës së krijuar 20 vjet
më parë në Kosovë kanë alarmuar ata, që sot njihen si
aleatë të Kosovës, për të nisur fushatën 78-ditore të bom-
bardimit nga NATO-ja kundër caqeve serbe. Disa prej
vendeve, që kanë qenë të identifikueshme, ekipi i Radios
Evropa e Lirë i ka vizituar sërish, dhe dallimi duket të jetë
i qartë.

Policia serbe bllokon rrugën për protestuesit shqiptarë
përmes transportuesve të blinduar në qendër të Prishtinës
më 2 mars 1999. Mijëra shqiptarë kanë protestuar kundër
dhunës së policisë që ka rezultuar me 20 persona të
vdekur gjatë asaj fundjave në Kosovë. Sulmet e NATO-s,
kanë filluar më 24 mars 1999, pas dështimit të bisedime-
ve paqësore në Rambuje, me urdhër të ish-Sekretarit të
Përgjithshëm të Aleancës veri-atlantike, Havier Solana
në orën 20:00.

Pas 78 ditëve të sulmeve, bombardimet janë ndër-
prerë më 10 qershor të vitit 1999, me miratimin e rezolutës
1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Ndërprerja e bombardimeve ka qenë rezultat i nënshkri-
mit të Marrëveshjes Teknike të Kumanovës, e cila para-
shihte tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe
hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë.

Më 12 qershor të vitit 1999, në Kosovë kanë zbarkuar
trupat e para të NATO-s, në kuadër të forcave paqeruajtë-
se për Kosovën, KFOR. Me hyrjen e NATO-s, në Kosovë ka
nisur edhe vendosja e misionit të përkohshëm të Organi-
zatës së Kombeve të Bashkuara, i cili ka administruar këtë
vend për një periudhë të caktuar kohore.

Në kuadër të KFOR-it janë vendosur rreth 50.000 ush-
tarë nga 36 vende, nga të cilët 30.000 ishin nga vendet e
NATO-s. Misioni ishte i ndarë në pesë zona të përgjegjë-
sisë, që i përkisnin KFOR-it amerikan, anglez, francez,
gjerman dhe italian. Si pasojë e luftës në Kosovë kanë
vdekur 13.518 persona, përkatësisht 10.794 shqiptarë, 2197
serbë dhe të tjerët u përkasin etnive tjera.

Sipas Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur,
ende mbesin 1647 persona të pagjetur, shumica prej tyre
shqiptarë. Komuna me numrin më të madh të viktimave
është Gjakova me 1214 persona të vrarë. Një burrë i mo-
shuar duke ecur rreth pjesës së shkatërruar të Gjakovës.
Forcat serbe kanë djegur pjesën më të madhe të këtij qy-
teti gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s.

Hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë ka rezultuar edhe
me shpërbërjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, për t’u
shndërruar në Trupat Mbrojtëse të Kosovës. Ato kanë ek-
zistuar deri në janar të vitit 2009, kur edhe është formuar
Forca e Sigurisë së Kosovës. Kjo e fundit, më 2018 është
transformuar në Forcë me kapacitete ushtarake. Kosova,
në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare, ndërtoi
institucionet e saj, të cilat më 17 shkurt të vitit 2008, shpal-
lën pavarësinë e Kosovës. (REL)

KOSOVA MË
1999 DHE SOT

• Policia serbe bllokon rrugën për protestuesit shqiptarë përmes transportuesve të blinduar në qendër të Prishtinës më 2 mars 1999. Mijëra
shqiptarë kanë protestuar kundër dhunës së policisë që ka rezultuar me 20 persona të vdekur gjatë asaj fundjave në Kosovë. 

• Treni i stërngarkuar me të dëbuar, duke u nisur nga Prishtina për në Maqedoni më 1 prill të vitit 1999. REUTERS, Goran Tomaseviq

• Një pjesëtar italian i KFOR-it ndalon një protestues shqiptar që të mos kalojë urën në Mitrovicë për t’u përballur me serbët. Ura qendrore
mbi lumin Ibër në Mitrovicë ka qenë vatër përplasjesh në mes të shqiptarëve dhe serbëve pas luftës në Kosovë. (AP Photo/Jacqueline Larma)

• Një burrë i moshuar duke ecur rreth pjesës së shkatërruar të Gjakovës. Forcat serbe kanë djegur pjesën më të madhe të këtij qyteti gjatë
fushatës së bombardimeve të NATO-s.

• Dy burra mbulojnë trupin e një personi të vrarë si pasojë e një shpërthimi me bombë më 13 mars të vitit 1999 në Mitrovicë. Në këtë
shpërthim tre persona janë vrarë dhe rreth 40 të tjerë janë plagosur. (AP Photo/Visar Kryeziu)

SPECIALE
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Por, mbetet dilema nëse të
gjitha këto synime mund të dësh-
tojnë për shkak se Kosova mund
të ballafaqohet me mungesën e
mbështetjes nga disa vende perën-
dimore, të cilat në vazhdimësi e
kanë përkrahur atë, si pasojë e ven-
dimit të Qeverisë së Kosovës për
vendosjen e taksës doganore 100
për qind ndaj importeve nga Ser-
bia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ky
vendim, nga SHBA-ja dhe BE-ja po
vlerësohet se ka bllokuar dialogun
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Megjithatë, zyrtarët e Qeverisë
së Kosovës konsiderojnë se Kosova
nuk është duke humbur asgjë në
rrafshin politik ndërkombëtar nga
mospezullimi i taksës doganore.

Zëvendësministri i Punëve të

Jashtme në Qeverinë e Kosovës,
Anton Berisha, duke folur për Ra-
dion Evropa e Lirë, tha se taksa do-
ganore nuk mund të paraqesë për
Kosovën pengesë për anëtarësim
në INTERPOL, në Këshillin e
Evropës apo në mekanizma tjerë.

“Nuk kemi arritur të anëtarë-
sohemi edhe para taksës as në Kë-
shillin e Evropës, as në INTERPOL
dhe as në UNESCO. Dhe në kupti-
min e marrëdhënieve ndërkombë-
tare e diplomatike, do të ishte
shumë jokorrekte nga shtetet që
na kanë njohur, që një pikë teknike
të bëhet kryefjala ose kryetema e
raporteve ndërmjet shteteve”, tha
Berisha.

Sipas tij, taksa për produktet
nga Serbia dhe Bosnja, duhet të
vazhdojë derisa këto dy shtete të
mos e ndryshojnë qasjen e tyre në
raport me shtetin e Kosovës. Beri-
sha thekson po ashtu se pengesat
kryesore për mosanëtarësimin e

Kosovës në mekanizma të ndry-
shëm ndërkombëtarë, është duke
i bërë Serbia.

Kosova sërish ka aplikuar për
t’u bërë anëtare e Organizatës
Ndërkombëtare Policore (INTER-
POL) dhe kërkesa e saj tashmë
është pranuar nga kjo organizatë,
konfirmojnë zyrtarët e Qeverisë së
Kosovës.

Edhe në Lidhjen Demokratike
e Kosovës thonë se tarifa 100 për
qind, nuk do të duhej të ishte pen-
gesë për anëtarësimin e Kosovës
në mekanizma të ndryshëm
ndërkombëtarë. Por, në LDK, rikuj-
tojnë Qeverinë e Kosovës se Serbia
mund ta përdorë taksën edhe në
këtë rast, ngjashëm siç e ka pre-
zantuar atë si pengesë për vazhdi-
min e dialogut, në përpjekjet e saja
për t’i bindur vendet që të mos e
mbështesin Kosovën në aspiratat e
saj për anëtarësim në organizata
të caktuara ndërkombëtare.

“Pengesë është sjellja destruk-
tive e Serbisë. Tarifa nuk do të
duhej të ishte pengesë as për dia-
logun. Por, Serbia arriti ta shndër-
rojë këtë në kauzë dhe kusht të saj
për dialogun, që për fat të keq, e
përkrahën edhe vendet tona mike”,
tha Besian Mustafa, zëdhënës i
Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Zbatimi i taksës nga Qeveria e
Kosovës, mund të ketë ndikime
edhe në anëtarësimin e Kosovës
në Organizatën Botërore të Tregti-
së. Qeveria e Kosovës thotë se i ka
bërë të gjitha përgatitjet teknike
për të aplikuar për anëtarësim në
Organizatën Botërore të Tregtisë
(OBT) dhe pret që këtë proces ta
përmbyllë gjatë këtij viti.

Me gjithë optimizmin e Qeve-
risë, eksperti i ekonomisë, Gaz-
mend Qorraj, profesor në Fakulte-
tin Ekonomik, ditë më parë ka
thënë për Radion Evropa e Lirë se
taksa aktuale që Kosova u ka vënë
Serbisë dhe Bosnjë e Hercego-
vinës, mund të jetë pengesë serio-
ze për anëtarësimin në këtë orga-
nizatë. Aktualisht, sipas tij, nuk
është koha e favorshme për
aplikim në këtë mekanizëm dhe
që Kosova duhet të jetë e sigurt për
anëtarësim në momentin e apliki-
mit.

Më 20 nëntor të vitit të kaluar,
Kosova nuk kishte arritur të bëhet
vend anëtar i INTERPOL-it, pasi që
nuk mori shumicën e nevojshme,
prej dy të tretave të votave të ven-
deve pjesëmarrëse në Asamblenë
e Përgjithshme të kësaj organizate,
që u mbajt në Dubai./PERISKOPI

Krimineli serb, Sllobodan Mil-
losheviq është gjallë dhe jeton në
Rusi. Kështu pretendon profesori
nga Beogradi, Velimir Abramoviq.

Sipas tij, Milosheviqi ishte pro-
fil ideal për periudhën transitore
midis komunizmit dhe nacionaliz-
mit.

“Ku është Millosheviqi dhe
Mira, ky çift bashkëshortor. Millo-
sheviqi asnjë fjali gabim nuk e ka
thënë . Por debatoi me disa dësh-
mitarë, është tallur dhe ka shkuar
në Rusi. Pse ku është Millosheviqi
ndoshta është në Pozharevc, kush
e ka bërë atë obduksion, kush i ka
konstatuar të gjitha këto. Kuptohet
e forcat e mëdha duhet ti mbrojnë
njerëzit e tyre , që të tjerët të pu-
nojnë për ta. Po ti hedhnin në mi-
niera askush s’do të punonte. Cfarë
të duhen parat nëse më vrasin.
Dhe duhet njeriun ta mbroni dhe
kur ta mbroni, atë të radhës si sek-
retin më të madh, pi kafen me Mi-
losheviqin. A do të punosh? Si jo, ju
jeni të vërtetët. Familjen e keni

mbrojtur, parat i keni marrë çfarë
doni pra?”, u shpreh ai për një tele-
vizion serb.

Ndryshe, e bija e ish-presiden-
tit jugosllav Sllobodan Milloshe-
viq, pretendoi se babai i saj, kasapi
i Ballkanit, nuk ka vdekur nga
ndonjë sëmundje, por është vrarë
në qelinë e tij në Hagë, ku po
gjykohej për krime lufte të kryera
në Kosovë, Bosnje e edhe në Kroa-
ci.

“Është shumë e mundur se Sl-

lobodan Millosheviq të ketë
vdekur një ditë më herët se që
është publikuar në versionin zyrtar,
por trupi i tij është mbajtur me qël-
lim në qelinë E 04 disa orë në
mënyrë që të avullohet bari për
lepër “Rifampicin”, i cili i është
dhënë për ta vrarë”.

Këto përfundime i paraqet në
librin “Anatomia e vrasjes gjyqë-
sore” autori Dr. Vukasin Andriq,
njëri nga mjekët e Milosevic’it, e
në këtë libër ka punuar edhe Ma-

rija Millosheviq si redaktore.
Trupi i Sllobodan Millosheviq-

it u gjend të shtunën në mëngjes
më 11 mars 2006.

Sipas raportit zyrtar, vdekja be-
sohet se ka ndodhur në mes të orës
7 dhe 9:45, mirëpo, autori i librit
pretendon se koha e vdekjes është
kontestuese, sepse ekzistojnë dy-
shimet se Milloseviq ka vdekur më
10 mars në mbrëmje.

Në libër pretendohet se tok-
sikologu holandez Donald Uges ka
konstatuar se rezultatet e gjakut
nga janari 2006 tregojnë praninë e
“rimfapicinit”, i cili neutralizon
efektin e barërave kundër shtypjes
së lartë të gjakut. Pikërisht ky re-
zultat ka ngritur dyshimin se Millo-
sheviqi “është helmuar me ushqim
apo me ujë një kohë të gjatë”.

“Duke marrë parasysh se bari
në fjalë ndikon vetëm pas dy-tri
orëve, është e mundur që Millo-
sheviqi e ka pranuar dozën fatale
më 10 mars në mbrëmje dhe se
prej tij ka vdekur”.

Pse
rebelohen
qytetarët?
Jo vetëm në Shqipëri, por
pakënaqësia e njerëzve ndaj
qeverive të tyre ka shpërthyer
edhe në vendet e tjera të Bal-
lkanit si në Serbi e Mal të Zi.
Protesta e së shtunës nga opo-
zita e bashkuar në Tiranë mori
jehonë edhe në mediat euro-
piane dhe ata botërore, ndërsa
theksi u vendos tek revolta qy-
tetare kundër qeverisë dhe si-
stemit të drejtësisë. Kjo pano-
ramë e përgjithshme  sociale
ka tërhequr vëmendjen e me-
diave, të cilat kanë në fokus
zhvillimet e fundit në këtë ga-
dishull. Në Shqipëri, opozita e
bashkuar pasi hoqi dorë nga
mandatet e deputetëve ka zh-
vendosur ‘betejën’ në rrugë
bashkë me përkrahësit e saj
duke kërkuar largimin e krye-
ministrit Rama dhe krijimin e
një qeveria tranzitore.
Nga ana tjetër në Serbi prote-
stuesit vepruan në formë të
dhunshme kundër presidentit,
Aleksandër Vuçiç, ndërsa një
pjesë e tyre arritën të futeshin
me dhunë brenda ambienteve
të televizionit publik.
Ata shprehën zemërim ndaj
medias më të ndjekur në Ser-
bi, e cila sipas tyre nuk ka pa-
sqyruar e ftuar në studio asnjë
qytetarë për të folur për prote-
stat dhe qëllimin e tyre. Prote-
stuesit  kanë akuzuar presi-
dentin si një nga politikanët
që ka ndikim të madh në me-
dia dhe për shkak të kësaj, ai
ka kapur dhe censuruar shty-
pin që operon në Serbi.
Ndërkaq, sajti ‘Tsarizm’ ka pu-
blikuar edhe situatën politike
në Malin e Zi, ku qytetarët
kërkojnë largimin e admini-
stratës së korruptuar së ba-
shku me presidentin, Milo
Gjukanoviç. Protestat në këtë
shtet vijojnë intensivisht çdo
javë në kryeqytetin e Malit të
Zi, Podgoricë. Kjo media ven-
dos theksin se revolta popullo-
re vjen për një sërë arsyesh
dhe shkaqesh duke nisur nga
kushtet e vështira ekonomike,
kapja e mediave, liria e cun-
guar e qytetarëve si dhe
drejtësia jo efiçente.

PROTESTA NË
SHQIPËRI, SERBI E
MAL TË ZI

Profesori serb: Millosheviq është gjallë 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A e pengon taksa anëtarësimin e Kosovës
në organizata ndërkombëtare?

Janë të paktën tri synime
në agjendën aktuale të
Kosovës për anëtarësim
në organizata e
mekanizma
ndërkombëtarë.
Përpjekjet e sërishme për
anëtarësim në
organizatën e INTERPOL-
it (Policinë
Ndërkombëtare), pastaj
anëtarësimi në Këshillin
e Evropës dhe në
Organizatën Botërore të
Tregtisë, janë disa nga
prioritetet që përmenden
në këtë drejtim.
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Kryeministrja e Zelandës së Re,
Jacinda Ardern, u zotua se nuk do
ta thotë kurrë emrin e sulmuesit
të xhamive në qytetin Kristçërç.

“Ai kërkoi shumë gjëra me ak-
tin e tij të terrorizmit dhe njëra prej
tyre ishte fama. Kjo është arsyeja
përse nuk do të më dëgjoni kurrë
duke përmendur emrin e tij”, tha
Ardern në një fjalim emocionues
para Parlamentit të Zelandës së
Re. Të shtënat e së premtes së ka-
luar në dy xhami lanë të vrarë 50
vetë dhe plagosën dhjetëra të
tjerë. Australiani Brenton Tarrant,
28 vjeç, i vetëpërshkruar si supre-
macist i bardhë, u akuzua për vra-

sje. Kryeministrja Ardern iu drej-
tua një seance të posaçme të Parla-
mentit të martën, duke nisur fjali-
min e saj me përshëndetjen arabe
“Al-Salaam Alaikum”, që në shqip
do të thotë “Paqja qoftë mbi ju”.

“Pesëmbëdhjetë marsi do të
jetë gjithmonë një ditë e gdhendur
në kujtesën tonë kolektive. Në pa-
sditen e qetë të një të premteje,
një burrë sulmoi një vend paqësor
të lutjeve, duke marrë 50 jetë. Ajo
pasdite është bërë dita jonë më e
errët”, u shpreh Ardern. Ajo foli s
përpara ligjvënësve, pasi suprema-
cisti i bardhë që akuzohet se qëlloi
me armë ndaj 50 personave në dy
xhami në qytetin Christchurch,
nuk pranoi avokat dhe vendosi të
përfaqësojë veten në gjyq.

“Ai është terrorist, është krimi-
nel, është ekstremist. Por, sa herë

të flas, unë nuk do ta përmend em-
rin e tij. Ju bëj thirrje që sa herë të
flisni të përmendni emrat e atyre
që u shuan dhe jo emrin e atij që u
mori jetën. Ai mund të ketë dëshi-
ruar të bëhet i famshëm, por ne
këtu në Zelandën e Re nuk do t’ia
ofrojmë këtë”, deklaroi në parla-
ment Kryeministrja Ardern, tran-
smeton VOA.

Dëshira e sulmuesit për famë u
bë e qartë nga fakti se përpara ma-
sakrës të së premtes, ai la një ma-
nifest prej 74 faqesh. Gjithashtu,
ai transmetoi drejtpërsëdrejti në
mediet sociale pamje të sulmit të
tij ndaj xhamisë Al Noor.

Kryeministrja Ardern shprehu
irritimin e saj që videoja qëndroi e
disponueshme në internet për
katër ditë me radhë pas sulmit.
Kompania Facebook megjithatë

njoftoi se kishte hequr mbi 1 mi-
lionë versione të videos në 24 orët
që pasuan sulmin.

Kryeministrja e Zelandës së Re
tha se kishte komunikuar me drej-
tuesen e operacioneve të kompani-
së Facebook, Sheryl Sandberg, por
nuk dha hollësi të mëtejshme.

Kryeministrja po ashtu u bëri
thirrje përfaqësuesve të mediave
sociale që të bëjnë më shumë për
të luftuar terrorin, pasi sulmuesi
në Kristçërç e transmetoi drejtpër-
drejt aktin e tij në Facebook.

“Nuk mund të rrimë duarkryq
dhe të pranojmë që këto platforma
ekzistojnë dhe ajo që thuhet në to
nuk është përgjegjësi e vendit ku
publikohet”, tha Ardern.

Të martën, Facebook tha se vi-
deoja e sulmuesit të armatosur
është shikuar më pak se 200 herë
gjatë transmetimit të drejtpër-
drejtë dhe rreth 4,000 herë përpa-
ra se është hequr nga Facebook-u.

Kompania e medias sociale po
ashtu tha se ka fshirë mbi 1.5 mi-
lion kopje të videos në 24 orët e
para pas incidentit.

Në mesin e 50 personave të
vrarë në dy xhami, gjatë faljes së
Xhumasë, ishin emigrantë mysli-
manë, refugjatë dhe banorë nga
Pakistani, Afganistani, Banglade-
shi, India, Turqia, Kuvajti dhe So-
malia.

ISIS-i iu ka bërë thirrje ndjekë-
sve të saj që të kundërpërgjigjen
për sulmin terrorist kundër mysli-
manëve që ndodhi javën e kaluar
në Zelandë të Re, në një mesazh
të rrallë nga një prej figurave krye-
sore. Zëdhënësi i grupit terrorist,
Abu Hassan al-Muhajir, theu he-
shtjen gjashtë mujore për t’i bërë
thirrje mbështetësve të ISIS-it që të
“hakmerren për fenë e tyre” në një
incizim 44 minutësh.

“Kjo masakër në këto dy xhami
nuk është më shumë se një tragje-

di tjetër mes tragjedive të së ka-
luarës dhe atyre që do të vijnë,” tha
ai.

“Skenat e vdekjes në dy xha-
mitë mjaftojnë që të prishim gju-
min dhe të nxisim mbështetësit e
kalifatit që jetojnë atje, që të hak-
merren për besimin e tyre, që po
vriten gjithandej në botë.”

Sulmi në Christchurch të Ze-
landës së Re, la të vdekur 50 njerëz
në dy xhami gjatë faljeve të xhu-
masë. I dyshuari kryesor është një
australian 28 vjeçar, që në manife-

stin e tij u vetëquajt nacionalist i
bardhë që donte të hakmerrej për
sulmet në Evropë nga myslimanët,
përkthen Periskopi.

ISIS në vazhdimësi ka përdo-
rur një argument të tillë para mbë-
shtetësve se myslimanët dhe
jomyslimanët nuk mund të jetojnë
bashkë, dhe i ka përdorur sulmet
terroriste si ky që të përhap propa-
gandën e saj.

Mbështetësit e ISIS-it kanë pre-
tenduar se do të hakmerren për
vrasjet në Siri dhe Irak, ndërsa ter-

roristët e së djathtës ekstreme
kanë pasur të njëjtin pretendim
për viktimat e shkaktuara nga sul-
met terroriste të ISIS-it.

Shërbimet e sigurisë frikë-
sohen nga një “efekt domino” të
mizorive, pasi njëra argumentue-
shëm shkakton tjetrën.

10 vjet burg për ata
që shpërndajnë
videot e masakrës
në Zelandë të Re
Policia e Zelandës së Re po para-
lajmëron qytetarët se ata do të
përballen me 10 vite burg, për
shpërndarjen e sulmit në xhami,
dhe një numër i madh i ëebsites
janë bllokuar për shkak që nuk e
kanë censuruar videon e sulmue-
sit në internet.
Pamjet e videos së terroristit
Brenton Tarrant, duke sulmuar
xhaminë të premten, që la 49 të
vdekur, është fshirë nga Face-
booku, menjëherë pas masakrës.
Me pamje të cilat përfitonin pro-
narët e platformave të ndrysh-
me, autoritetet tashmë kanë
ndaluar një 18 vjeçar për shpërn-
darjen e videos, dhe për posti-
min e komenteve të papërshtat-
shme para sulmit.
Adoleshenti mund të dënohet
me 10 vjet burgim, nën ligjet
strikte të Zelandës së Re.
Policia ndërkohë ka lansuar
kërcënime për këdo që e shpërn-
dan këtë video me të tjerët.
“Mos e shkarko. Mos e shpërndaj.
Nëse gjendesh se ke një kopje të
videos ose e ke shpërndarë atë,
do të përballesh me gjobë dhe
potencialisht me burg”, thuhet
ne deklaratën e policisë lokale.
Nën ligjet e tanishme të Ze-
landës së Re, kompanitë e me-
diave sociale mund të gjobiten
me 173.000 dollarë amerikan,
për shpërndarjen e videove ose
ndonjë përmbajtje tjetër që
lidhet me sulmin. Madje edhe
Shërbimi Shpërndarës i Interne-
tit në Zelandë të Re, nxitoi që të
ndalojë dhe të fshijë të gjitha
ëeb faqet që shpërndajnë mate-
riale të sulmit ose dicka që lidhet
me sulmin, raporton RT.

Zvicra ka në konsideratë të the-
melojë një ligj të ri, që do të dety-
ronte gratë të tregonin fytyrën kur
u kërkohet nga zyrtarët, pasi qe-
veria hodhi poshtë ndalimin e ve-
shjes ‘burka’.

Kantonet, siç janë Ticinos dhe

St Gallenit, kanë futur tashmë nda-
lesa në mbulesat e fytyrave – por
zona të tjera si Solothurn dhe Cyrih
nuk po e zbatojnë këtë ligj, shk-
ruan Daily Mail, transmeton laj-
mi.net. Qeveria tha se vendosja e
një ndalimi të tillë mbarëkombë-
tar do të rriste mundësinë e kanto-
neve të fuqishme të mos ishin në
gjendje të bëjnë rregullat e tyre.

Në vend të kësaj, një kundër

propozim e bënë të paligjshme që
gratë të refuzojnë të zbulojnë
fytyrën e tyre, kur u kërkohet ta
bëjnë këtë nga zyrtarë të caktuar.

Sipas ‘The Local’, propozimi
nënkupton që nëse dikush në
mënyrë të përsëritur refuzon t’ua
tregojë fytyrën e tyre zyrtarëve në
sektorë si doganat, aviacioni dhe
migrimi mund të përballen me
gjobë. Plani, i cili duhet së pari të

diskutohet nga deputetët, vjen pas
një propozimi për një ndalim
mbarëkombëtar të mbulesave në
zonat publike. Qeveria hodhi po-
shtë idenë dhe, në vend të kësaj,
bëri thirrje për ‘veprime të synuara’
në projektligje. Në shtator, votue-
sit në St Gallen miratuan me shu-
micë prej dy të tretave ndalimin e
mbulesave, duke u bërë kantoni i
dytë zviceran që e bënë këtë gjë.

Masakra në Zelandë të Re - reagon ISIS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Ligji i ri në Zvicër detyron gratë t’i heqin shamijat,
nëse u kërkohet nga zyrtarët

Kryeministrja e Zelandës së Re:
Sulmuesi është “pa emër”

Kryeministrja Ardern
shprehu irritimin e saj që
videoja qëndroi e
disponueshme në
internet për katër ditë me
radhë pas sulmit.
Kryeministrja e Zelandës
së Re tha se kishte
komunikuar me
drejtuesen e
operacioneve të
kompanisë Facebook,
Sheryl Sandberg, por nuk
dha hollësi të mëtejshme
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Nga Qerim LITA

Vitet pesëdhjeta të shekullit të
kaluar, përveç procesit të shpërn-
guljes u karakterizua edhe me një
diskriminim të skajshme të zhvilli-
mit arsimor me mësim në gjuhën
shqipe. Ky diskriminim shprehej si-
domos në shkollimin fillor të ciklit
të lartë e atë të mesëm. Të dhënat
statistikore tregojnë se deri në vitin
shkollor 1951/52 funksiononin
gjithsej 13 tetëvjeçare me mësim
në gjuhën shqipe. Kjo situatë sipas
rretheve ishte me sa vijon: në
rrethin e Shkupit një tetëvjeçare;
në rrethin e Tetovës dy tetëvjeça-
re; në rrethin e Gostivarit dy
tetëvjeçare; në rrethin e Kërçovës
një tetëvjeçare; në rrethin e Kuma-
novës një tetëvjeçare; në rrethin e
Strugës dy tetëvjeçare; në rrethin e
Manastirit një tetëvjeçare; në
rrethin e Dibrës një tetëvjeçare; në
rrethin e Krushevës një tetëvjeçare;
dhe, në rrethin e Prespës një
tetëvjeçare. Në këto shkolla numri
i përgjithshëm i nxënësve të cilët e
vijonin shkollimin fillor të ciklit të
lartë (nga klasa e V deri në të VIII)
numëronte gjithsej 1.238. Në të
njëjtin vit shkollor, funksiononin
gjithsej 216 shkolla fillore
katërvjeçare me mësim në gjuhën
shqipe me gjithsej 25.941 nxënës.
Mbështetur në këto të dhëna, del
se vetëm 5%, apo çdo i 20 nxënës e
vazhdonte shkollimin fillor të ciklit
të lartë. Bie në sy se në Shkup me
rrethinë, përveç tetëvjeçares Liria,
nuk qe hapur asnjë shkollë
tetëvjeçare, edhe pse popullsia sh-
qiptare asaj kohe përbënte rreth
45% të numrit të përgjithshëm të
këtij qyteti. Se pushteti komunist
maqedonas, kryente diskriminim
të hapur kundër shkollimit shqip,
në vazhdim po i referohemi rapor-
tit të Dhomës së Arsimit pranë By-
rosë Politike të PKM-së, për vitin
shkollor 1952/53, përkatësisht pje-
sës ku bën fjalë për shkollimin fillor
e atë të mesëm në rrethet Gostivar
e Tetovë:

“Në rrethin e Gostivarit pu-
nojnë 33 shkolla fillore (katërvjeça-
re) shqipe me 3.879 nxënës dhe dy
tetëvjeçare me 119 nxënës, ndërsa
në gjimnazin e ulët punojnë 4 pa-
ralele shqipe me 74 nxënës...Në
rrethin e Tetovës kemi 53 shkolla

fillore (katërvjeçare) shqipe me
5.553 nxënës, dy tetëvjeçare me 215
nxënës, ndërsa në në gjimnazin e
plotë punojnë 14 paralele shqipe
me gjithsej 417 nxënës. Shkolla fil-
lore turke në rrethin e Gostivarit
kemi 4 me 118 nxënës, 2 tetëvjeça-
re me 94 nxënës ndërsa në gjim-
naz punojnë 5 paralele turke me
156 nxënës. Në rrethin e Tetovës
kemi 1 shkollë fillore turke me 30
nxënës, 1 tetëvjeçare me 20 nxënës,
veç kësaj në qytet funksionon 1
shkollë fillore me 238 nxënës dhe 1
tetëvjeçare me 57 nxënës...”. 

VETËM 4 SHKOLLA FILLORE
TETËVJEÇARE SHQIPE

Për sa më sipër, del se në këto dy
rrethe funksiononin gjithsej 87
shkolla fillore katërvjeçare me më-
sim në gjuhën shqipe me gjithsej
10.221 nxënës, dhe 6 shkolla fillore
katërvjeçare me mësim në gjuhën

turke me gjithsej 386 nxënës, ose
në 28 nxënës shqiptarë kemi një
nxënës turk. Mirëpo, përkundër kë-
tij dallimi të madh, kemi vetëm 4
shkolla fillore tetëvjeçare shqipe,
me 334 nxënës dhe po aq turke, me
171 nxënës. Në gjimnazin e ulët të
Gostivarit, i cili njihej si gjimnaz sh-
qiptar, çuditërisht në të punonin
vetëm 4 paralele shqipe me 74
nxënës, përkundër 5 paraleleve
turke me gjithsej 156 nxënës.

Një situatë e tillë, sipas udhëhe-
qjes politike maqedonase ishte
rrjedhojë e mosvijimit të shkolli-
mit fillor të ciklit të lartë, nga ana e
nxënësve shqiptar sidomos të gjini-
së femërore:

“...Përkundër të gjitha masave
të përdorura që të detyrohen
prindërit t’i dërgojnë fëmijët e tyre
të gjinisë femërore në shkollë,
numri i nxënësve, sidomos i vajza-
ve ende është i madh, të cilët pas

mbarimit të klasës së IV nuk e vazh-
dojnë shkollimin, edhe pse kjo
është e detyrueshme. Kjo, thuajse
është dukuri e përgjithshme në
shkollat shqiptare nëpër fshatra...”

Problem në vete për nxënësit
shqiptarë, të cilët e kryenin shkolli-
min fillor tetëvjeçar, përkatësisht
shtatëvjeçar paraqiste vazhdimi i
shkollimit të mëtutjeshëm, sepse
ata mund të konkurronin vetëm në
dy shkolla ku mësimi zhvillohej në
gjuhën shqipe: gjimnazi në Tetovë
dhe Normalja në Shkup. Paralelet e
para me mësim në gjuhën shqipe
pranë gjimnazit të Tetovës u hapën
në vitin shkollor 1945/46. Deri në
vitin shkollor 1954/55, nga kjo
shkollë dolën 56 maturantë, prej
tyre 52 meshkuj dhe vetëm 4 fem-
ra. 

Komisioni për arsim dhe kul-
turë pranë Komitetit Qendror të
Lidhjes Komuniste të Maqedonisë

(KQ LKM-së), në analizën e hartuar
në dhjetor të vitit 1955 bënte të di-
tur se numri i përgjithshëm i
nxënësve shqiptarë në shkollat e
mesme në vitin shkollor 1954/55
ishte 257, prej tyre 238 meshkuj dhe
vetëm 19 femra. Në vazhdim, ana-
liza ofronte të dhëna për numrin e
nxënësve shqiptarë të cilët e kishin
kryer shkollimin fillor tetëvjeçar,
përkatësisht shtatëvejeçar, nga viti
shkollor 1944/45 e deri në mbarim
të vitit shkollor 1954/55. Situata më
e mirë ishte në Dibër, ku nga 226
nxënës të cilët e kishin kryer shkol-
limin fillor tetëvjeçar, 79 prej tyre e
kishin vazhduar shkollimin, ndërsa
147 ishin përfshi në prodhimtari si
bujq, zejtar etj. Në Kumanovë,
numri i përgjithshëm i nxënësve të
cilët e kishin mbaruar tetëvjeçaren
ishte 123, prej tyre 54 nxënës e ki-
shin vazhduar shkollimin; në shkol-
lën tetëvjeçare në fshatin Kranj të
Prespës, 91 nxënës e kishin mba-
ruar shkollimin fillor tetëvjeçar, prej
tyre 41 e kishin vazhduar shkolli-
min e mesëm: në tetëvjeçaren sh-
qiptare Liria - Shkup, 402 nxënës e
kishin mbaruar shkollimin
tetëvjeçar, prej tyre vetëm 75 e ki-
shin vazhduar shkollimin e mesëm.

Sipas një pasqyre të Komisio-
nit për pakicat nacionale, hartuar
gjatë vitit 1959, në RP të Maqedoni-
së, rrjeti shkollor fillor me mësim
në gjuhën shqipe ishte i “kënaq-
shëm”, sepse, siç thuhej, “përfshin-
te thuajse tërë territorin, mirëpo
kjo nuk mund të thuhej për arsi-
min e mesëm”. Gjendja faktike e
rrjetit shkollor fillor dhe atij të me-
sëm me mësim në gjuhën shqipe,
sipas pasqyrës ishte me sa vijon: 

- shkollimi i detyrueshëm fil-
lor tetëvjeçar: 1039 paralele me
31.647 nxënës;

- gjimnazi i Tetovës: 4 paralele
me 51 nxënës;

- Normalja Shqiptare në
Shkup: 8 paralele me 318 nxënës.

Sa i përket shkollimit të lartë,
të dhënat arkivore tregojnë se deri
në vitin 1954, në Universitetin e
Shkupit kishin diplomuar vetëm
katër shqiptarë, nga viti 1955-1962
numri i të diplomuarve shqiptarë
ishte 298, ndërsa nga viti 1963-1965,
diplomuan gjithsej 217 shqiptarë.
Në këto numra, një pjesë e tyre vi-
nin nga Kosova.

Zhvillimi i kulturës shqiptare
në RP të Maqedonisë, zhvillohej
kryesisht përmes shoqërive kultu-
ror-artistike. Në fillim të viteve pe-
sëdhjeta të shekullit të kaluar,
funksiononin disa SHKA, siç ishin:
SHKA “Emin Duraku” në Shkup,
SHKA “Xheladin Zeqiri” në Tetovë,
SHKA “Bajram Shabani” në Kuma-

POZITA ARSIMORE, KULTURORE DHE EKONOMIKE E SHQIPTARËVE NË RP TË MAQEDONISË 1950-1965 (1)

Kur Universiteti i Shkupit pranonte
vetëm katër studentë shqiptarë

Të dhënat arkivore tregojnë se deri në vitin 1954, në Universitetin e
Shkupit kishin diplomuar vetëm katër shqiptarë, nga viti 1955-1962
numri i të diplomuarve shqiptarë ishte 298, ndërsa nga viti 1963-1965,
diplomuan gjithsej 217 shqiptarë. Në këto numra, një pjesë e tyre
vinin nga Kosova
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novë, SHKA “Liman Kaba” në Dibër,
SHKA “Hadi Basha” në Gostivar dhe
disa seksione kulturore në Strugë,
Kërçovë, Resnjë, Ohër etj. Mirëpo,
siç theksohet në një analizë të KQ të
PKM-së, përkundër ekzistimit të
shoqërive, zhvillimi kulturor shqip-
tarë në RP të Maqedonisë ishte i
zbehtë, përkatësisht i vdekur. E
gjithë kjo ishte rrjedhojë e pasivite-
tit të shoqërive kulturor-artistike
shqiptare, të cilat deri në vitin 1952
nuk kishin organizuar “asnjë shfa-
qje”, qoftë nëpër qytete ku jetonin
shqiptarët apo nëpër fshatra. 

GJALLËRIMI I VEPRIMTARISË
KULTUROR-ARTISTIKE

Një dukuri e tillë, sipas Ana-
lizës, rridhte nga: “a) ekzistimi jo i
rregullt i udhëheqjes së shoqërive;
b) në udhëheqësi ishin zgjedhur
më shumë njerëz nga linja përfaqë-
suese, me detyra të shumta tjera
në administratën shtetërore; c) ek-
zistimi i tendencës brenda SHKA-ve
për ta ringjallë aktivitetin e tyre
vetëm kur duhej të shkohet nëpër
turne të qyteteve tjera ose repu-
blika tjera popullore dhe ç) disa
seksione nuk mund të punonin
drejtë, për shkak mungesës së kua-
drove femra (seksioni teatral, sek-
sioni i korit, grupet e valltarëve etj.,
dhe nëse nuk kishin mësuese, nuk
kishte as veprimtari në ato seksio-
ne)”. Si shembull merrej Gostivari,
ku 4 mësuese merrnin pjesë edhe
në grupin e valltareve, edhe në sek-
sionin teatral. Në këtë drejtim,
thuhej më tej, “nuk bëhet luftë e
duhur për tërheqjen e të rejave në
veprimtarinë e shoqërive kulturo-
artistike”, e cila kushtëzohej, për-
veç tjerash, edhe “për shkak të
numrit të vogël të mësueseve, të ci-
lat më së shumti mund të ndikojnë
në rininë femërore, si p.sh. në SHKA
Gostivar ka vetëm 10 vajza, në
SHKA Tetovë 30, ndërsa në SHKA
Kumanovë nuk ka asnjë vajzë ja-
shtë radhëve të mësueseve”. Përveç
kësaj, ekzistonin edhe një sërë fak-
torë tjerë që pamundësonin gjallë-
rimin e veprimtarisë kulturor-arti-
stike të shqiptarëve, në radhë të
parë mungesa e lokaleve të nevoj-
shme për zhvillimin e drejtë të ve-
primtarisë (Tetovë dhe Gostivar)
etj.

Duke iu referuar informatës së
Komisionit për pakica nacionale të
KQ të LKM-së, dërguar më 27 maj
1958, Komisionit përkatës të KQ të
LKJ-së, shohim se në RP të Maqedo-
nisë, shoqëri kulturor-artistike sh-
qiptare pati si më poshtë: në
qarkun e Ohrit një shoqëri kultu-
ror-artistike shqiptare me 195 anë-
tarë; në qarkun e Tetovës 1 shoqëri
me 100 anëtarë; në qarkun e Shku-
pit 1 shoqëri me 270 anëtarë dhe
në qarkun e Kumanovës një sho-
qëri me 400 anëtarë, ose gjithsej
në nivelin Republikan, 4 shoqëri
kulturor-artistike shqiptare me
1.065 anëtarë. Përveç kësaj, ekzisto-
nin edhe dy shoqëri kulturor-arti-
stike maqedonas-shqiptare, edhe
atë: 1/ SHKA “Sllobodan Poposki”
në fshatin Vrutok të Gostivarit; 2/
SHKA “Dimo Gavroski” në Tetovë..
Krahas shoqërive, jeta kulturore e

shqiptarëve në RP të Maqedonisë,
zhvillohej edhe përmes seksioneve
dhe grupeve të ndryshme kulturor-
artistike. Aktivitete të tilla zhvil-
loheshin në Tetovë, Dibër, Mana-
stir, Strugë, Kumanovë dhe në disa
fshatra më të mëdha, si në Reçan,
Çegran, Bogovinë, Tearcë, Forinë,
Vrutok, Sërbicë, Zajas etj. Format
më të përfshira të veprimtarisë kul-
turor-artistike ishin seksionet e dra-
maturgjisë, orkestrit, korit, grupeve
folklorike, bibliotekave e leximore-
ve dhe universitetet popullore.

Aktivitete më të bujshme kul-
turore kemi gjatë periudhës koho-
re 1958-1966, ku brenda ShKA-ve, u
themeluan grupe të ndryshme, si
grupe të folklorit, valltarëve, orke-
strit, korit etj.. Burimet arkivore të
kohës vënë në dukje për interesi-
min e madh e të rinjve e të rejave
shqiptare për t’u anëtarësuar në
shoqëritë e atëhershme kulturor-
artistike. Për rrjedhojë, thuajse në
çdo qytet apo fshat ku jetonte po-
pullsia shqiptare, organizoheshin
koncerte të ndryshme, me çka jeta
kulturore në atë periudhë pati një
gjallërim të dukshëm. Gjithashtu,
disa shoqëri më me zë, merrnin
pjesë nëpër festivalet e atëhershme
që organizoheshin brenda në Re-
publikë, në Kosovë si dhe në repu-
blikat tjera të Federatës jugosllave.
Nga viti 1951, në Shkup punonte
Teatri i pakicave nacionale, në
kuadër të së cilit funksiononin dra-
ma shqipe dhe ajo turke. Ky institu-
cion deri në vitin 1956 luajti rol të
rëndësishëm në jetën kulturore të
popullsisë shqiptare, jo vetëm në
Shkup, por edhe në brendi, përmes
turneve të ndryshme. Drama shqi-
pe posedonte një numër të konsi-

derueshëm të kuadrit artistik.
Mirëpo, siç thuhet në një doku-
ment, në vitin 1956, Këshilli Popul-
lor i Rrethit, “për shkaqe financiare”
atë e shndërroi në “Teatër amator”.
Pas atij vendimi, kuptohet se u
zvogëlua ndikimi i këtij institucio-
ni si në Shkup, po ashtu edhe në
brendi të Republikës, u dobësua
kualiteti artistik, sepse për shkak
mungesës së mjeteve financiare,
detyrimisht duhej të largoheshin
nga puna numri më i madh i arti-
stëve, ku pjesa më e talentuar u
punësua në Teatrin e Prishtinës. Se
çfarë roli luajti Drama shqipe pranë
Teatrit të pakicave në Shkup, më së
miri mund ta shohim nga të dhë-
nat që i ofron Komisioni për pakicat
nacionale, ku në të, veç tjerash,
thuhet se deri në vitin 1956, kjo
dramë organizonte dhjetëra pre-
miera me mbi 30 shfaqje në vit.

Një çështje tjetër që e ngadalë-
sonte zhvillimin, përkatësisht afir-
mimin e kulturës shqiptare, ishte
hapësira tejet e vogël e emisioneve
në gjuhën shqipe në Radio Shkup,
si dhe mungesa e shtypit të rregul-
lt në gjuhën shqipe. Nga të dhënat
që i ofron Komisioni për pakicat na-
cionale, deri në vitin 1959, Radio
Shkupi emetonte për çdo ditë nga
dhjetë minuta lajme në gjuhën sh-
qipe, një emision javor për gratë
shqiptare dhe një emision javor për
fëmijë, si dhe dy emisione në javë
me këngë popullore. Në anën
tjetër, gazeta e vetme në gjuhën
shqipe, Flaka e Vëllazërimit, bo-
tohej dy herë në muaj, përkatësisht
në çdo 15 ditë, Përveç kësaj, një herë
në muaj botoheshin revistat për të
rinjtë dhe për fëmijët, Gëzimi dhe
Fatosi. 

Problem në vete asaj kohe pa-
raqiste numri tejet i vogël i boti-
meve të librave në gjuhën shqipe.
Komisioni për pakicat nacionale,
më 24 janar të vitit 1959, nëpërmjet
një pasqyre më të detajuar e infor-
monte Komitetin Ekzekutiv të KQ
të LKM-së, në të cilën vihej në pah
“ngecja e dukshme e zhvillimit të
kulturës shqiptare në RP të Maqe-
donisë”, veçmas në sferën botuese,
ku brenda 13 viteve ishin botuar
gjithsej vetëm 20 vepra në gjuhën
shqipe, prej tyre: “dy origjinale, 18
përkthime /10 nga autorët jugosl-
lav, 5 nga autorët e huaj dhe 3 pu-
blikime me përmbajtje politike/.”.
“Kjo pasqyrë”, thuhej në vazhdim:
“dëshmon se është botuar shumë
pak, se gjatë botimeve ka munguar
një plan dhe politikë e caktuar, se
është botuar në mënyrë të paorga-
nizuar, kur dhe si është paraqitur
nevoja e domosdoshme si edhe kur
janë paraqitur veprat e përgatitura
për botim.”.

Mbështetur në informatën e
Komisionit, Komiteti Ekzekutiv i KQ
të LKM-së, në mbledhjen e mbajtur
më 10-19 shkurt 1959, konstatoi:
“...veprimtaria botuese për pakicat
nacionale është shumë e dobët; se
nuk është botuar as edhe literatu-
ra më e rëndomtë politike”. Nisur
nga ky fakt, në mbledhje u morr
qëndrimi me sa vijon: “Bashkërisht
me Kosovën të rregullohet botimi
për libra dhe beletristikë tjetër; t’u
ndihmohet Flakës së Vëllazërimit
dhe Birlikut të përforcohen me
kuadër dhe të dalin me më shumë
faqe. Lidhur me shpërndarjen e Ri-
lindjes nga Kosova, nëse ka vërejtje
në përmbajtjen e saj, t’u tregohet
shokëve nga Kosova.” Në mbledhje
u diskutua edhe çështja e gjuhës
shqipe, ku u mor qëndrimi me sa
vijon: “çështja e gjuhës shqipe të
zgjidhet në mënyrë parimore. Këtu
dilema qëndron midis gjuhës le-
trare shqipe dhe gjuhës që përdo-
ret në Kosovë. Kjo çështje do të
duhej të parashtrohet edhe para
KQ të LKJ-së dhe së bashku me
shokët nga Kosova të zgjidhet. U
shprehën mendimet se nuk mund
të shkohet në gjuhë tjetër, përveç
gjuhës së shtetit amë”.

Gjatë viteve pesëdhjeta të
shekullit të kaluar, udhëheqja e
atëhershme e RP të Maqedonisë,
në viset ku jetonin shqiptarët dhe
“turqit”, ndërtoi disa kapacitete

ekonomike, siç ishin: xeherorja e
Llojanit, Fabrika e gypave, ndërtimi
i lartë meliorativ në sistemin e
Likovës në Kumanovë; në qarkun e
Tetovës - ndërtimi i sistemit të Ma-
vrovës, Kombinati i Tekstilit, Kom-
binati i Kromit Jegunovcë, miniera
Radushë, Fabrika Silika, Fabrika e
konservave “Jagoda”; në qarkun e
Ohrit - miniera Cer, minierat e
hekurit, disa ndërmarrje të indu-
strisë ushqimore, ishte paraparë
ndërtimi e kapacitetit energjetik
në Drinin e Zi, etj.”. 

Komisioni për pakicat naciona-
le, në analizën e vitit 1957, konsta-
tonte se nga numri i përgjithshëm
i punëtorëve në RPM, 8.603 ishin
shqiptarë, ndërsa 6.679 “turq”. Nga
ky numër, në industri ishin përfshi
2.814 shqiptarë ose 32,7% nga
numri i përgjithshëm i të punë-
suarve shqiptarë, dhe 1.829 “turq”
ose 27%, në ndërtimtari 1.657 sh-
qiptarë ose 16% dhe 1.089 “turq”
ose 16,3%. Në fushat tjera përf-
shirja e shqiptarëve ishte më e
vogël”. Mirëpo, në analizë thuhej
se: “krijimi i klasës punëtore nga
radhët e pakicave nacionale duhet
të shikohet në një proces, i cili po
zhvillohet në linjë të ngritjes. Kjo
veçmas është karakteristikë për
qarkun e Tetovës, ku nga numri i
përgjithshëm i të punësuarve, 34%
janë shqiptarë, ndërsa turq 11%
dhe në qarkun e Ohrit nga numri i
përgjithshëm, 18,54% janë shqip-
tarë, ndërsa 6% turq.”.

Të dhënat e mësipërme tre-
gojnë se pjesa dërmuese e të punë-
suarve shqiptarë ishin gjysmë të
kualifikuar dhe të pakualifikuar.
Burimet arkivore bëjnë të ditur se
procesi i përfshirjes së shqiptarëve
në industri deri në vitin 1959 ishte
shumë i ngadalësuar. Kjo më së
miri shihet me gjendjen në rrethin
e Tetovës. Në këtë rreth, deri në vi-
tin 1958 në industri ishin të punë-
suar gjithsej 4.518 punëtorë, prej
tyre 2.441 maqedonas, 1.232 shqip-
tarë dhe 547 “turq”, ose në një sh-
qiptar të punësuar në industri vijnë
dy maqedonas, ndërsa struktura e
popullsisë ishte e kundërta,
përkatësisht në dy shqiptarë pati
një maqedonas. Për të pasur një
pasqyrë më të drejtpërdrejtë për
përfshirjen e shqiptarëve në jetën
shoqëroro-politike, ekonomike dhe
publike, Komisioni për pakicat na-
cionale gjatë vitit 1961, zhvilloi një
anketë me përfaqësuesit e këshilla-
ve popullor dhe me organizatat po-
litiko-shoqërore në komunat: Te-
tovë, Gostivar, Dibër, Strugë, Gjorçe
Petrov dhe Likovë. Po për këtë qël-
lim, Komisioni anketoi edhe 14 or-
ganizata ekonomike: Fabrikën e
tekstilit “Teteks”, Kombinatin elek-
trometalurgjik “Jugohrom”, ndër-
marrjet ndërtimore “Beton”, “Gra-
nit”, “Mavrovë”, “Luboten” dhe
“Korab”, Fabrikën “Sileks”, Qilimarën
në Dibër, “Struzhankën” në Strugë,
minierën “Radushë”, Fabrikën për
prodhimin e betonit “Karposh”, Fa-
brikën për lëkurë “Goce Dellçev”
dhe ndërmarrjen e zejtarisë “Sllo-
ga”. 

(vazhdon në numrin 
e ardhshëm)
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Shkrimtarja e ftuar në “Letërsia
dhe Qyteti” në një bisedë me
lexues mbi letërsinë dhe romanin
e fundit “Vrasje në kryeministri”
“Letërsia nuk mund të jetë një kul-
lë e fildishtë e shkëputur nga ajo
çfarë ndodhë jashtë teje. Është e
pamundur. Sado të përpiqesh,
nëse mbyllesh e jeton si shkrimtar
vetëm brenda, pa interes se çfarë
ndodh jashtë. Unë s’e bëj dot këtë
jetë, prandaj jam munduar të bëj
edhe gjëra të tjera, që të më duket
se tani po bëj prej vërteti diçka për
shoqërinë ku po jetoj.

Më dukej si egoizëm të bëja
vetëm letërsi, sidomos në pe-
riudhën e tranzicionit që patëm ku
çfarëdolloj veprimi, ishte një gur i
vogël një ndihmë, për të dalë nga
gremina ku ishim”, kështu u shpreh
shkrimtarja Diana Çuli, në një
takim me lexuesit në Prishtinë e
pyetur mbi letërsinë.

Në një diskutim mes akade-
mikut Aliu Aliu dhe kritikes Alda
Bardhyli, shkrimtarja foli për rolin
e shkrimtarit në shoqërinë e sot-
me, duke bërë dhe një rikthim në
të shkuarën, kur debutoi për herë

të parë në letërsi në vitet 80-të.
Letërsia, tha Çuli, ishte ëndrra e saj
e madhe, ndaj nuk i është ndarë
asnjëherë shkrimit, pavarësisht se,
për vite me radhë librat e saj nuk
pasoheshin me kritika.

”Mendoj që letërsia nuk duhet
të orientojë, letërsia mund të kon-
statojë, mund të shohë, mund të
përpunojë, letërsia merret me nje-
riun. Letërsia nuk është reportazh,
politikë apo linguistikë. Letërsia ka
pasur një tronditje edhe për shkak
të teknologjisë, për shkak të onli-
nit, të telefonit e të televizionit. Ne-
voja që ka njeriu për fantazi, për
të menduar, për të reflektuar i merr
kohë, por mendoj se bëhet një se-
lektim, ai që është më i mirë ai re-
ziston”, u shpreh Çuli.

Sipas saj, “Letërsia një rol mi-
sionar ka, të pastron shpirtin, ose
të bën ty pak më të mirë, po të
marrim më të përgjithshmen e
letërsisë. Por pa dyshim që diskuti-

mi vlen p.sh për shkak të realizmit
socialist që pati një dogmë që vin-
te në kusht se letërsia duhej të ish-
te e angazhuar, pati një reagim
shumë negativ ndaj saj në Evropë
dhe u bënë rrymat e letërsisë së
paangazhuar. Tani kjo është kthyer
në etikë ne do ngrehim pikëpyetje
në aspektin moral jo në kuptimin e
zakonshëm”, tha shkrimtarja. Si-
pas saj, shqetësimi i vetëm si shk-
rimtare që ka sot, është koha. “Nuk
kam kohë gjithë jetën më ka
ndjekur kjo”.

E pyetur mbi autoret gra në
letërsinë e kulturën shqipe, dhe
zakonet e shkrimit, shkrimtarja u
shpreh se “Unë jam një grua dhe e
kam pësuar nga të qenit grua në
shoqërinë shqiptare. Në kohën kur
kam lindur fëmijët më duhej të
kryeja gjithë punët e rënda me ku-
shte të vështira teknike. Edhe tani
nuk është e lehtë, nuk kam zakon
dot të caktuar se duhet mbaruar

gjithë punët e tjera që më pas të
mund të gjej në orë për veten”, tha
ajo. Shkrimtarja foli dhe për roma-
nin e saj të njohur “Dreri i trotuare-
ve” që këtë vit shënon 30 vite jetë.
“ Nuk e kam kuptuar çfarë e bëri aq
të dashur këtë libër. E kam shkruar
në fillim viteve 80’, e dorëzova me
83-shin në shtëpinë botuese dhe
nuk ma botuan. Nuk më thanë që
kishte gabime, por ma lanë në sir-
tar. U botua me 89’ën”, ka thënë
Çuli.

Akademiku Ali Aliu i bëri një
analizë romanit “Vrasje në kryemi-
nistri” duke thënë se ndoshta ka
qenë libri i parë që nuk e ka lexuar
në letër por pdf dhe i ka ardhur si
freskim nga lexime pak më të rën-
da. “Librin e ka vlerësuar si një th-
riller tamam me origjinë shqipta-
re për faktin se sjell frymë nga ky
ambient. Libri bën një kombinim
në mes të politikës realiste dhe
trendeve bashkëkohore.

Diana është një ndër roman-
cieret e mira të letërsisë sonë. ”, ka
thënë Aliu. Ky roman thriller, sipas
akademikut Aliu është i tillë, që
lexohet pa një kornizë kohore dhe
hapësinore, ku lexuesi ndjek
vetëm zbërthimin e një krimi të
supozuar. Në roman ka një krim
që zbulohet dhe është në fond të
situatës politike të një hapësirë të
Ballkanit, që del edhe përtej saj.

“Krimi ndodh në një luftë të çu-
ditshme sa tokësore sa nëntokë-
sore, të dy blloqeve. Një Blloku që
është proevropian dhe një tjetri
kundërevropian. Duke e lexuar
gjithnjë duke pasur ato ditë nëpër
mend këtë ngjarje që tenton të
zbulojë krimin, të sjell në mend
ngjarjen e një politike që është në
qendër të vëmendjes edhe sot”, ka
thënë Aliu.

“Kënaqësia e leximit të këtij ro-
mani shtohet edhe për arsye se lë-
vizja hapësinore e rrëfimit përf-
shin një hark ku ka ecur dhe e njeh.
Duke nisur nga Prespa ime drejt
Selanikut, në Kavall, këndej nga
veriu për në Beograd ku kam kryer
studimet nja katër pesë vjet, në
Moskë ku ne dilnin si studentë e
prisnim nga një letër nga Kosova
kur ishim studentë. Edhe këto më
kanë motivuar të lexoj”, ka thënë
Aliu. Sipas tij, në roman ka
shpërthime psikologjike, batuta
me elegancë e estetikë. Libri është
i tillë që freskon me informata, me
rrëfim dhe gjuhë jashtëzakonisht
të bukur e të rrjedhshme./ Gazeta
Shqip

“Gjuha shqipe është gjuhë me
shije, e bukur dhe e bekuar”, kësh-
tu kishte porositur shkrimtari sh-
qiptar Faik Konica, derisa përpiqej
të përhape idenë që gjuha e lashtë
shqipe të përdorët gjithandej.

Diplomati shqiptari kishte arri-
tur të ndërtojë idenë themelore si
duhet të shkruhet, mësohet e uni-
fikohet gjuha shqipe. Për këtë flet,
profesori Isak Shema, i cili pas qën-
drimit studiues në Universitetin e
Brukselit,  sjell këtë libër bazuar në
materialet arkivore të fondit “Faik
Konica”m shkruan KP. E ky fond

arkivor publikohet për të parën
herë dhe plotëson botimin e përm-
bledhjes së punimeve në gjuhën
shqipe dhe gjuhë të tjera. Përmes
këtij libri, Shema tregon se faza e
parë e angazhimit patriotik e Faik
Konicës ka qenë shumë e rëndësi-
shme për njohjen e qytetërimit sh-
qiptar, forcimin e lëvizjes shqipta-
re për liri dhe pavarësi kombëtare.

Ai flet për kohën kur Faik Koni-
ca pas përfundimit të studimeve
nga Parisi kalon në Bruksel me
idenë për të botuar revistën “Alba-
nia”. E prej atëherë, Konica ka fil-
luar të shkruajë poezi, proza poe-
tike, artikuj publicistik e tregime.

“Faik Konica në këtë kohë hap
një periudhë të zhvillimit të kul-
turës, të arsimit, të emancipimit të
popullit shqiptar, sepse ai inkua-
drohet në lëvizjen patriotike të Ri-

lindjes Kombëtare dhe veprimta-
ria patriotike është kryesore. Për
këtë arsye në Bruksel, sa ishte duke
zhvilluar këtë veprimtari shumë të
pasur, ai dënohet nga perandoria
osmane, për shkak të veprimtarisë
patriotike kulturore, letrare, një
herë 7 vjet më burg, pastaj me
vdekje. Dhe, gjatë gjithë kësaj
kohe ai ndiqet nga perandoria
atëherë osmane, e cila kishte push-
tuar Shqipërinë dhe Shqipëria luf-
tonte për liri dhe pavarësi. Kështu
që në ballë të kësaj lëvizje është
vet Faik Konica”, thotë ai.

Tutje, Shema flet për vitin 1902
kur Konica detyrohet ta lëshojë
Brukselin, e të kalojë në Londër
deri më 1908.  Shema e ka ndarë li-
brin në tre pjesë, ku në pjesën e
parë përfshihen studimet për Faik
Konicën. “Në këtë libër, i cili është

nga tre pjesë kryesore. Në pjesën e
parë përfshihen studimet për Faik
Konicën, në të dytën është mate-
rial arkivor, për herë të parë i pre-
zantuar këtu. Ky material i dosjes
së Faik Konicës është marrë nga
arkivi mbretëror i Brukselit, i
Mbretërisë së Belgjikës, dhe tek-
stet të cilat janë aty në gjuhën
frënge dhe në gjuhë të tjera janë
përkthyer në gjuhën shqipe.
Lexuesit dhe studiuesit e ndry-
shëm, për herë të parë tani kanë
mundësi ta përcjellin këtë mate-
rial, i cili do të thotë pasuron ve-
prën studimore për Faik Konicën,
ndriçon shumë aspekte, të cilat pa-
raqiten në mënyrë të argumentuar
duke u bazuar jo vetëm në krijim-
tarinë e tij, por edhe në përgjithë-
si në shkrimet e ndryshme, e trye-
za më e madhe këtu është revista

‘Albania’”, thotë ai.
Autori vlerëson se me para-

qitjen e dokumenteve arkivore të
dosjes së veçantë të Arkivit të Bruk-
selit, ndriçohen më mirë disa
aspekte të jetës dhe krijimtarisë së
Faik Konicës, që njihet si persona-
litet i shquar i kulturës shqiptare
dhe evropiane.

Libri i Isak Shemës tashmë i
është dhuruar Bibliotekës në Prish-
tinë, Institutit Albanologjik dhe
gjendet nëpër librari.

Shumëçka nga jeta e Faik Ko-
nicës, që nuk është ditur më parë,
vjen përmes këtij libri, që tashmë
gjendet edhe në Shqipëri.

Faik Konica shquhet ndër
njerëzit më të ditur të kohës së tij,
dhe është konsideruar ndër inte-
lektualët më të njohur në Evropë./
Insajderi.com

DËSHMI TË PANJOHURA PËR FAIK KONICËN
Veprimtaria e Faik Konicës vjen e përmbledhur në një libër nga Profesor doktor Isak Shema, i cili paraqet dokumente arkivore të dosjes
së veçantë të Arkivit në Bruksel. “Veprimtaria e Faik Konicës, Bruksel 1896-1902” do të promovohet më 20 mars, në Bibliotekën
Kombëtare në Prishtinë

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

DIANA ÇULI RRËFEHET NË PRISHTINË

“Shqetësimi im i vetëm, koha”
Shkrimtarja foli dhe për
romanin e saj të njohur
“Dreri i trotuareve” që këtë
vit shënon 30 vite jetë. “
Nuk e kam kuptuar çfarë e
bëri aq të dashur këtë libër.
E kam shkruar në fillim
viteve 80’, e dorëzova me
83-shin në shtëpinë
botuese dhe nuk ma
botuan. Nuk më thanë që
kishte gabime, por ma lanë
në sirtar. U botua me
89’ën”, ka thënë Çuli



19SPORT
Koha, e mërkurë, 20 mars 2019 

Fisnik NUHIU

Shkup, 19 mars - Reprezentacioni i
Maqedonisë së Veriut në futboll,
ditën e hënë në mbrëmje ka zhvil-
luar stërvitjen e para fillimit të dy
ndeshjeve të para kualifikuese për
kampionatin Evropian 2020. Ma-
qedonia seancën e parë stërvitore
e zhvilloi në kampin stërvitor “Pe-
tar Milloshevski” në Shkup. Fytyra
të buzëqeshura dhe atmosferë po-

zitive mbizotëronte që në start të
përgatitjeve në kampin
“verdhekuq”. Para startit të stër-
vitjeve futbollistët e përfaqësue-
ses kishin takim me kryetarin e ri të
Federatës së Futbollit, Muhamed

Sejdini, i cili i uroi përgatitje të suk-
sesshme si dhe rezultate pozitive
në ndeshjet ndaj Letonin dhe Sllo-
venisë. Sejdini për herë të parë si
kryetar i FFM-së, mbajti takim
pune me lojtarët, duke theksuar

së FFM edhe në të ardhmen do të
jetë mbështetje e fuqishme për
përfaqësueses A, në rrugën drejt
arritjeve të ambicieve për kualifiki-
min në Kampionatin Evropian.
“Besoj se reprezentacioni i Maqe-
donisë do të arrijë rezultatet pozi-
tive. Unë sinqerisht shpresoj që do
të vazhdojmë me ndeshjet e suk-
sesshme, ndërsa ne si Federatë do
të vazhdojmë fuqishëm ti mbësh-
tesim lojtarët tanë më të mirë”,
theksoi Sejdini. Lojtarët e përfaqë-
sueses së Maqedonisë shfrytëzuan
rastin që të uron Sejdinin për po-
stin e kryetarit, ndërsa kapiteni i
përfaqësues Goran Pandev para fil-
limit të stërvitjeve personalisht
uroj Muhamed Sejdinin për postin
e presidentit të FFM-së, nga ana
tjetër Sejdini përgëzoi Pandevin
për golin e shënuar ndaj Juventu-
sit. Reprezentacioni i Maqedonisë
ndeshjen e parë kualifikuese do ta
luaj në stadiumin “Filipi i Dytë” në
Shkup me 21 mars ndaj Letonisë
ndërsa tre ditë më vonë do të jetë
mysafire e Sllovenisë. 

Duraku fiton
medalje bronzi 
në Abu Dabi
Shkup, 19 mars - Shtohet numri i
medaljeve në Lojrat Speciale
Botërore në Abu Dabi, sa i përket
ekspeditës nga Maqedonia. Së
fundi, Sara Duraku së bashku me
trajnerin Ifraim Luta arkëtoi me-
daljen e bronzit në garën e 100
metrave. Ditë më parë, Ardijan
Shabani arkëtoi dy medalje të
argjendit, ndërsa Botërorin në
Abu Dabi e hapën me medalje të
artë Mario Mickovski dhe Stefan
Trpkovski, në disiplinën e notin ,
në 50 metra, stil i lirë.

Hareide: Ndeshja
kundër Kosovës
do të jetë si
stërvitje për ne
Trajneri i ekipit kombëtar të Da-
nimarkës, Age Hareide, e ka
vlerësuar ndeshjen kundër Ko-
sovës si një stërvitje për ekipin e
tij, pasi që deklaroi se “Dardanët”
janë ekip me rangim më të ulët
sesa ekipi i Danimarkës. Djemtë
e Hareides do ta zhvillojnë një
ndeshje miqësore kundër skua-
drës së Bernard Challandes të
enjten, në stadiumin “Fadil Vokr-
ri” në Prishtinë. Kjo ndeshje i pa-
raprin ndeshjeve të vlefshme për
kualifikimet në Kampionatin
Evropian 2020. Por, trajneri i Da-
nimarkës ka bërë të ditur se ai do
të kishte preferuar të mos e zhvil-
lonte këtë ndeshje, por të përga-
titej me skuadrën e tij për nde-
shjen kundër Zvicrës.
Megjithatë, rregullat e UEFA-s e
detyruan Danimarkën ta zhvil-
lonte edhe një tjetër ndeshje për
këtë muaj dhe pastaj ata ishin
detyruar ta gjejnë një kundërsh-
tar tjetër. Sipas Hareides, ata
mund të ishin përballur edhe me
Gjermaninë, por ajo do të ishte
një ndeshje shumë e vështirë për
ta. “Është e kuptueshme se e
zgjodhëm një ekip me rangim
më të ulët dhe ne do të luajmë
me gjashtë zëvendësues. Do të
jetë një stërvitje e mirë për ne”,
ka thënë Hareide në një intervi-
stë për Ekstra Bladet. Pas kësaj
ndeshjeje kundër Danimarkës,
edhe Kosova do ta ketë një për-
ballje më të rëndësishme, atë
kundër Bullgarisë, në kuadër të
kualifikimeve për EURO 2020.

Kombëtarja shqiptare ka nisur
grumbullimin për dy ndeshjet e
para eliminatore për “Euro 2020”
me Turqinë dhe Andorrën. Te Ku-
qezinjtë, pas një kohe të gjatë,
është kthyer sulmuesi, Armando
Sadiku, i cili vuajti një dëmtim të
rëndë me futbollistin që nuk e
fshehu gëzimin e tij që do ta veshë
përsëri fanellën Kuq e Zi. Proble-
me me lëndime ka pasur gjithash-
tu së fundmi edhe Eros Grezda, që
ka lënë prapa ditët e këqija dhe do
të jetë nën urdhëratë e Christian
Panuccit për ndeshjet e marsit. Eros
Grezda pranoi se ka kaluar një pe-

riudhë të vështirë, por tani është
gati për këto dy ndeshje nga të cilat
ai shpreson të marrë maksimumin.
“Pata një periudhë shumë të vësh-

tirë në dy muajt e fundit, u ktheva
pardje dhe ndihem shumë mirë.
Gjatë kohës që kam qenë i lënduar
kam punuar”, tha Grezda. “Kemi loj-

tarë cilësorë, të cilët janë në formë.
Do të bëjmë maksimumin, trajne-
ri do të bëjë zgjidhjet e veta. Duhet
të shkojmë për gjashtë pikë, pasi
luajmë më Turqinë në shtëpi dhe
me një ekip me të vogël se vetja”,
shtoi ai. “Në Evropianin e fundit
kemi bërë shumë mirë, dhe këtë
herë do të bëjmë të njëjtën gjë,
kemi një grup shumë të mirë,
duam të bëjmë gjithë kombin kre-
nar”. Kombëtarja shqiptare do të
luajë ndaj Turqisë në 22 mars në
“Loro Borici” të Shkodrës, më pas
do të udhëtojë drejt Andorrës ndaj
së cilës do të luajë më 25 mars.

Ermir Lenjani, anësori i
kombëtares shqiptare, ka thënë
se më s’do të luajë për Shqipërinë
deri sa aty të jetë përzgjedhës Ch-
ristian Panucci. Në një postim në
Facebook, Lenjani ka thënë se
meriton më shumë respekt dhe
se po injorohet vazhdimisht nga
italiani, por “atij po i bie në mend
që Lenjani luan tek pasi po lën-
dohen 4-5 lojtarë”. “Faleminderit,
por jo”, ka thënë ai për këtë ftesë.
Në fund të postimit ai ka thënë se
do të jetë gjithmonë i Shqipërisë,
teksa Panuccin e ka quajtur ka-
limtar. “Që nga viti 2013 jam pje-
së e Kombëtares shqiptare dhe
ndihem krenar për këtë gjë.
Saherë jam ftuar e kam pranuar
ftesën me dëshirën më të madhe
pasi çdo herë kur e kam veshur

fanellën kuq e zi e kam veshur me
shumë dashuri. Kam qenë gati
gjithmonë, kam sakrifikuar
shumë, jam gjakosur, kam qarë e

kam qeshur si futbollist i Shqipë-
risë. Kam pranuar edhe stolin, por
jam respektuar gjithmonë. Tani
në dy vitet e fundit jam duke ka-

luar nëpër një formë shumë të
mirë, por po injorohem nga traj-
neri momental i Kombëtares.
Nuk kam luajtur asnjë minutë në
Ligën e Kombeve, por nuk kam
bërë zhurmë dhe kam vazhduar
të punoj edhe më fort. Kur lën-
dohen 4-5 lojtarë trajnerit i bie
në mend që luan diku Ermir
Lenjani dhe më dërgon ftesë. Fa-
leminderit, por JO. Me lot në sy e
them se nuk do të grumbullohem
më me Kombëtaren sa të jesh ti
aty. Kam kontribuar shumë dhe
meritoj respekt. Dashuria ime për
Shqipërinë është më e madhe se
urrejtja jote për mua. Unë kam
qenë, jam dhe gjithmonë do të
jem djalë i Shqipërisë, ndërsa ti je
vetëm kalimtar”, thuhet në po-
stim të tij.

Lenjani s’luan për Shqipërinë deri sa aty është Panucci
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grezda: Duam të bëjmë gjithë kombin krenar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KREU I FFM-SË, VIZITON LOJTARËT E MAQEDONISË

Sejdini shpreson në rezultate pozitive
“Besoj se reprezentacioni
i Maqedonisë do të arrijë
rezultatet pozitive. Unë
sinqerisht shpresoj që do
të vazhdojmë me
ndeshjet e suksesshme,
ndërsa ne si Federatë do
të vazhdojmë fuqishëm
ti mbështesim lojtarët
tanë më të mirë”, theksoi
Sejdini

Koha
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Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi,
Shkup  me sipërfaqe prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi.

Kontakt telefoni 072/643 093

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 071 372 221

 
Në bazë të nenit 110, 114, 166, 172, 173, 174, 175 dhe 176 të Ligjit për arsim sipëror, nenit 22 paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 të Ligjit për marrëdhënie pune dhe në bazë të Vendimeve të Këshillit mësimor-

shkencor të Fakultetit të shkencave të mjekësisë, Fakultetit të bujqësisë, Fakultetit ekonomik, Fakultetit juridik, Fakultetit filologjik dhe Fakultetit të informatikës  
UNIVERSITETI “GOCE DELLÇEV” – SHTIP 

Publikon 
KONKURS 

Për zgjedhjen e mësimdhënësve të njësive në kuadër të Universitetit  
 

 1. FAKULTETI I SHKENCAVE TË MJEKËSISË 
1.1 Mësimdhënës në të gjithë titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Biokimia klinike dhe Biokimia - (1 realizues) 
2. FAKULTETI I BUJQËSISË 
2.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore:  
- Kulturat e drithërave - (1 realizues)  
3. FAKULTETI EKONOMIK 
3.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Bankieri - (1 realizues)  
3.2 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Teoria ekonomike - (1 realizues)  
3.3 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Financat - (1 realizues)  
3.4 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Marketing - (1 realizues) 
4. FAKULTETI JURIDIK 
4.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- E drejta ndërkombëtare publike - (1 realizues)  
5. FAKULTETI FILOLOGJIK  
5.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Turkologjia -(1 realizues)  
6. FAKULTETI I INFORMATIKËS 
6.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën mësimore-shkencore: 
- Ekuacionet diferenciale dhe Matematika -(1 realizues)  
 
Kriteret për zgjedhje: 
 
    - në titullin mësimor-shkencor docent mund të zgjedhjet personi i 
cili: 1. ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e 
ciklit të parë dhe të dytë për secilin cikël veç e veç, gjegjësisht ka 
realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) të studimeve të 
integruara të ciklit të parë dhe të dytë, 2. ka shkallë shkencore doktor i 
shkencave nga sfera shkencore për të cilën zgjidhet, 3. ka të publikuara 
së paku katër punime shkencore në publikimin shkencor referent sipas 
këtij ligji në pesë vitet e fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje, 
4. ka njohuri të së paku një gjuhe të huaj, të përcaktuar me aktin e 
përgjithshëm të universitetit, gjegjësisht të shkollës së lartë profesionale 
të pavarur, 5. ka aftësi për realizim të veprimtarisë arsimore të lartë. 
Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara 
me Ligjin për marrëdhënie pune dhe kushtet e veçanta nga Rregullorja 
për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip 

    - në titullin mësimor-shkencor profesor me korrespodencë mund të 
zgjedhjet personi i cili: 1. ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 
(tetë) në studimet e ciklit të parë dhe të dytë për secilin cikël veç e veç, 
gjegjësisht ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) të 
studimeve të integruara të ciklit të parë dhe të dytë, 2. ka shkallë 
shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore për të cilën zgjidhet, 
3. ka të publikuara së paku pesë punime shkencore të recensuara në 
publikimin shkencor referent sipas Ligjit për arsim sipëror në pesë vitet 
e fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje, 4. ka qenë më parë i 
përzgjedhur në titull mësimor-shkencor docent dhe 5. ka aftësi për 
realizim të veprimtarisë arsimore të lartë. Kandidatët duhet të 
plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe kushtet e veçanta nga Rregullorja për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe 
mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip 
    - në titullin mësimor-shkencor profesor i rregullt mund të zgjedhjet 
personi i cili: 1. ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në 
studimet e ciklit të parë dhe të dytë për secilin cikël veç e veç, 
gjegjësisht ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) të 
studimeve të integruara të ciklit të parë dhe të dytë, 2. ka shkallë 
shkencore doktor i shkencave nga sfera përkatëse, 3. ka të publikuara së 
paku gjashtë punime shkencore të recensuara në publikimin shkencor 
referent sipas Ligjit për arsim sipëror në pesë vitet e fundit para 
publikimit të shpalljes për zgjedhje, 4. ka qenë më parë i përzgjedhur 
në titullin profesor me korrespodencë dhe 5. ka aftësi për realizim të 
veprimtarisë së lartë arsimore. Kandidatët duhet të plotësojnë edhe 
kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe 
kushtet e veçanta nga Rregullorja për kriteret dhe procedurën për 
zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të 
Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip 
        - Personave të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune (me 
15.05.2018) si docent, profesor me korrespodencë, asistent, asistent 
doktorant ose asistent më i ri në njërin prej universiteteve të Republikës 
së Maqedonisë, nuk do të ju zbatohen kushtet nën pikën 1.(për zgjedhje 
në profesor të rregullt dhe me korrespodencë) gjatë zgjedhjes së tyre në 
të njëjtin ose titull më të lartë mësimor-shkencor.          - Docent ose 
profesor me korrespodencë i fakultetit, gjegjësisht akademisë së artit 
zgjidhen për periudhë prej pesë vjetëve, ndërsa themelojnë marrëdhënie 
pune për kohë të pacaktuar. Profesor i rregullt i fakultetit, gjegjësisht 
akademisë së artit me zgjedhjen themelon marrëdhënie pune për kohë 
të pacaktuar dhe e mban titullin profesor i rregullt deri në fund të jetës.  
- Orari i kohës së punës dhe pagesa: 

- Orari ditor i punës me fillim mes orës 7:30 dhe 08:30 dhe mbarim mes 
orës 15:30 dhe 16:30 
- Orari javor i punës – 40 orë punë (prej ditës së hënë deri në ditën e 
premte) 
- Neto paga themelore për: Docent – 38.143,00 den.; Profesor me 
korrespodencë - 43.660,00 den.; Profesor i rregullt  - 50.311,00 den 
 
Dokumentet e nevojshme për kandidatët për zgjedhje në titujt 
mësimor dhe mësimor-shkencor: 
- fletëparaqitje; 
- diplomë për arsim të mbaruar përkatës – për punim të mbrojtur të 
doktoraturës (një kopje të diplomës në origjinal dhe tre kopje të vërtetuara 
në noter; diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me 
ekuivalencë të notave); 
- certifikatë për provimet e dhëna të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve 
- biografi të shkurtë (në katër kopje); 
- listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale 
- nga një kopje të punimeve; 
- vërtetim se njeh një prej gjuhëve të huaja  
- rekomandim prej së paku 2 (dy) profesorëve (me korrespodencë/i rregullt) 
nga sfera përkatëse shkencore për të cilin bëhet zgjedhja - për kandidatët 
për zgjedhje në docent; 
-rekomandim nga punëdhënësi paraprak (nëse kandidati ka qenë i 
punësuar) për kandidatët për zgjedhje në docent; 
- një kopje të punimit të doktoraturës; 
- certifikatë të shtetësisë;  
 Konkursi zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
 
Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë në nenin 172 të Ligjit për 
arsim sipëror (deri në 6 muaj nga dita e publikimit të konkursit). 
Dokumentet të dorëzohen në arkivin e: 
1. Fakulteti i shkencave të mjekësisë – Spitali klinik Shtip rr. “Luben 
Ivanov” nr. 25 (Reparti i pediatrisë) tel. 032-550-400; 
2. Fakulteti i bujqësisë – rr. “Goce Dellçev” nr. 89, Shtip;  
tel. 032-550-600;  
3. Fakulteti ekonomik – rr. “General Mihaillo Apostoloski” nr. 30 
(Shtëpia e pionierëve), Shtip, tel. 032 550-300; 
4. Fakulteti juridik – rr. “Krste Misirkov” nr. 10A, Shtip,  
tel. 032-550-450 
5. Fakulteti filologjik – rr. “Zhelezniçka” pn, Shtip, tel. 032-550-021; 
6. Fakulteti i informatikës - rr. "Goce Dellçev" nr.89, Shtip,  
tel. 032-550-100

 
KOMUNA BUTEL 

Nr. 09-214/5  nga data 18.03.2019 
Shkup 

 
      Ne bazë të nenit 35, ndërsa në lidhje me nenin 51 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM Nr. 
199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 163/2016, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i Komunës së Butelit e jep këtë:  

LAJMËRIM 
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për organizim të: 

PREZANTIMIT PUBLIK DHE ANKETËS PUBLIKE 
për Projektin arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore me qëllim E2- suprastrukturë komunale (pompë 

benzine me objekte shoqëruese dhe shërbyese) të pjesë nga PK 1097/1, KK Vizbeg, nga akt i përgjithshëm për fshatin Vizbeg, 
komuna Butel  

Përfshirja projektuese e lëndës së Projektit arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore me qëllim E2- 
suprastrukturë komunale (pompë benzine me objekte shoqëruese dhe shërbyese) të pjesë nga PK 1097/1, KK Vizbeg, nga akt i 
përgjithshëm për fshatin Vizbeg, komuna e Butelit, është me sipërfaqe prej 3 933,26 m2 (0,39ha).  

Kufijtë e përfshirjes së projektit janë të cekura me vijë dhe pika të thyeshme, të dhëna me koordinatat X dhe Y:  
T1    7533846.6226 4654376.7099 
T2    7533935.6891 4654284.5369 
T3    7533936.81     4654298.96 
T4    7533936.55     4654329.75 
T5    7533935.91     4654332.36 
T6    7533933.87     4654337.90 
T7    7533926.91     4654348.13 
T8    7533908.01     4654367.62 
T9    7533897.39     4654378.93 
T10  7533885.63     4654381.33 
T11  7533884.46     4654389.38 
T12  7533882.01     4654394.91 
T13  7533879.76     4654398.29 
T14  7533866.69     4654389.78 
 Projekti arkitektonik-urbanistik i përpunuar me shtojcat grafike do të ekspozohet në një vend publik në hapësirat e Komunës 
së Butelit në sallën e takimeve (salla e vogël).  

Anketa publike do të mbahet nga data 25.03.2019 deri më 29.03.2019 (pesë ditë pune), çdo ditë pune nga ora 08.30 deri 
15.30 në hapësirat e Komunës së Butelit në sallën e takimeve (salla e vogël).  
 Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të parashtrojnë vërejtje në listat anketuese në formë 
elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizam ose në formë me shkrim. 
 Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren në Komunën e Butelit (në sportel). 
 Lajmërimi për organizim të anketës publike do të publikohet në mediat publike, në sistemin informativ e-urbanizëm dhe në 
ueb faqen e Komunës së Butelit. 

Prezantimi publik në lidhje me Projektin arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore me qëllim E2- 
suprastrukturë komunale (pompë benzine me objekte shoqëruese dhe shërbyese) të pjesë nga PK 1097/1, KK Vizbeg, nga akt i 
përgjithshëm për fshatin Vizbeg, komuna Butel, do të mbahet në hapësirat e Komunës së Butelit, në sallën për takime (salla e vogël), 
më datë 27.03.2019, me fillim në ora 10:00.  

                                                 KRYETARI I KOMUNËS 
                                                                                                             Velimir Smilevski  

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
 

S H P A L L J E 
A- Leje e integruar ekologjike për Shoqata për prodhim dhe tregti 

Vidanovski Zlatko BELI MOST 
Import-eksport fsh. Lisolaj, DOOEL Manastir 

 
Instalacioni Shoqata për prodhim dhe tregti Vidanovski Zlatko BELI MOST, Import-eksport 
fsh. Lisolaj, DOOEL Manastir, deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor ka dorëzuar kërkesë nr.UP1-11/3 966/2018 nga 02.07.2018 për marrjen e A-Lejes 
së integruar ekologjike. Pas zbatimit të procedurës është përgatitur  A-leje e integruar 
ekologjike.  
 
Instalacioni sipas Rregullores për përcaktimin e aktiviteteve të instalacioneve, bien nën 
aktivitet 
6.6 Instalacione për shpeztari intensive ose derrari me më shumë se: 
a) 40 000 vende për shpezë 
Kapaciteti i projektuar: 
60 000 pula 
Lloji i aktivitetit: 
Ruajtja e zogjve për zogëza dhe prodhimi i vezëve të konsumit 
 

Drejtoria e Mjedisit Jetësor pranë MMJPH përgatiti 
A - Leje të integruar ekologjike 

Për: Shoqatën për prodhim dhe tregti Vidanovski Zlatko BELI MOST, 
Import-eksport fsh. Lisolaj, DOOEL Manastir 

 
Leja do jetë e shpallur, në ueb faqen zyrtare të  Ministrisë së Mjedisit jetësor dhe 
planifikimit hapësinor www.moepp.gov.mk 
Ankesa kundër vendimit për lejen mund të dorëzohen nga ana e personave juridik dhe fizik, 
si edhe nga ana e shoqatave të qytetarëve të themeluara për përparimin dhe mbrojtjen e 
mjedisit jetësor, deri te komisioni shtetëror për vendosje për procedurë administrative dhe 
procedura për marrëdhënie pune e shkallës së dytë, në afat prej 15 ditëve që nga dita e 
shpalljes në shtypin ditor.  

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

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Është humbur dëftesa e Blerim Ademit e vitit të parë 
të SHMK "Arseni Jovkov" - Shkup, 

dhe njëkohësisht shpallet e pavlefshme. 
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Në bazë të nenit 15 nga Ligji për medium (Gazeta zyrtare

nr.184/13 dhe 13/14), Shoqëria për veprimtari botuese, tregti dhe

shërbime Koha Production SHPK Shkup, botues i gazetës ditore

Koha bën shpalljen e të dhënave në vijim:

SHPALLJE

Themelues të Shoqërisë për veprimtari botuese, tregti dhe shër-

bime Koha Production SHPK Shkup, si botues i gazetës ditore

“Koha”, me seli në adresën bul.”Goce Dellçev” nr.11, QT

Mavrovasja lok.14-përdhese, Shkup, janë: Lirim Dullovi, rr.Ho

Shi Min nr.435B, Shkup me gjashtëdhjetë përqind pjesëmarrje

dhe Arben Ratkoceri, rr.Petar Manxhukov nr.44B, Shkup me

katërdhjet përqind pjesëmarrje duke llogariur nga data

24.02.2017. 

Eder Militao do të jetë një
përforcim i jashtëzakonshëm për
Real Madridin, sipas ish-portierit
të “Los Blancos”, Iker Casillas. Klu-
bi mbretëror madrilen njoftoi
nënshkrimin e mbrojtësit 21-
vjeçar më 14 mars, për 50 milion
euro, teksa transferimi do të zyr-
tarizohet më 1 korrik. Militao nën-
shkroi me Porto në gusht 2018,
por portieri Casillas nuk ka dy-

shim se shoku i tij i skuadrës do të
ketë sukses tek ish-klubi i tij.
"Është një goditje fantastike e
Real Madridit, - iu tha Casillas ga-
zetarëve. - Ata kanë marrë një loj-
tar shumë të mirë, me një të ardh-
me të madhe. Jam i bindur se
Militao do të ketë sukses te Real
Madridi". Sidoqoftë, duke mos pa-
sur asnjë dyshim rreth aftësive të
brazilianit për të luajtur në nivelin

më të lartë, Casillas paralajmëroi
tifozët e bardhë që të kenë durim,
pasi të rinjve iu duhet pak kohë
që të përshtaten me një ligë të re:
"Porto luajti me të, kur ishte
shumë i ri dhe Militao tregoi një
personalitet të madh. Ai është
shumë fisnik dhe dëshiron t’i bëjë
gjërat në mënyrën e duhur. Unë
jam pak i frikësuar për përsh-
tatjen e tij, sepse në Spanjë është

ndryshe. Gjithmonë i kujtoj se,
kur të mbërrijë në Madrid, do të
kuptojë se çfarë do të thotë kjo”,
ka deklaruar Casillas. Militao ka
bërë 34 paraqitje për Porto, në të
gjitha garat, këtë sezon. Ai do të
ketë një tjetër mundësi për të tre-
guar veten, kur të përballet me
gjigantët e Premier League, Liver-
pool, në çerekfinale të Ligës së
Kampionëve, në prill.

Nicolo Zaniolo (Roma) dhe
Moise Kean (Juventus), që të dy 19-
vjeçar, mund të debutojnë me fa-
nellën e Kombëtares së Italisë. Za-
niolo dhe Kean kanë shkëlqyer me
Romën, respektivisht Juventusin
duke shtyrë kështu trajnerin, Ro-
berto Mancini, t’i ftojë për herë të
parë në ekipin A të Italisë. Ish-traj-
neri i Inter, Manchester City e
shumë klubeve tjera, doli në kon-
ferencë për media para ndeshjeve
të kualifikueseve të “Euro 2020”, ku
Italia do të përballet me Finlandën
dhe Lihtenshtejnin. Trajneri prem-
toi se Italia e tij do të bazohet te
lojtarët e rinj si Zaniolo dhe Kean.
“Kam grumbulluar shumë sul-

mues sepse duhet të punojnë në
atë drejtim. Më vjen keq për ata
që mbeten jashtë”, tha fillimisht
italiani. “Të rinjtë – Zaniolo me si-

guri do të debutojë për ne. Kean
ka fituar shumë për moshën që ka.
Le të shpresojmë që të ketë të njëj-
tin start si Balotelli, i cili është

shumë i zoti”, shtoi ai. “Mesfusha?
Kemi shumë lojtarë të mirë. Jor-
ginho po luan mirë edhe pse Chel-
sea ka probleme, ai nuk ka humbur
asnjë ndeshje. E njëjta gjë vlen
edhe për Verratin”. Mancini ka zbu-
luar edhe pse nuk i ka ftuar Belot-
tin dhe Balotellin. “Belotti?
Gjithkush ka të drejtë në mendi-
min e vet. Kjo është bukuria e eki-
pit kombëtar. Por, unë marr vendi-
met e mia. Ai mund të bëhet edhe
më i mirë sesa është dhe të
kthehet në kombëtare”. “Balotelli?
Nuk është ende në formën opti-
male për të ardhur në kombëtare.
I duhet edhe pak kohë, shtoi ai mes
tjerash.

Ndeshja e La Ligës së femrave ndërmjet
Atletico Madridit dhe Barcelonës (0:2), e
cila u zhvillua dje, është ndeshja më e vizi-
tuar në futbollin e femrave deri tani. Derbin

që u zhvillua në Vanda Metropolitano nga
tribunat e stadiumit e përcolle 60.739
shikues. Dyluftimi më i shikuar në futbollin
e femrave deri tani ishte ai ndërmjet skua-
drave Tigres dhe Monterej, ku pati 51.211
shikues, ndërsa e treta në këtë “top listë”
është ndeshja në San Mames ndërmjet
Atletik Bilbaos dhe Atletico Madridit që u
zhvillua janarin e kaluar – 48.121 shikues. Në
duelin ndërmjet Çelzit dhe Arsenalit për
Kupën e Anglisë ka patur 45.123 shikues,
kurse top 5-shin e përmbyll ndeshja në
Meksikë ndërmjet skuadrave Tigres dhe
Amerika, ku në tribunat e stadiumit të Ti-
gresit pati 41.121 shikues. /

Ka shënuar një gol
në dy muaj,
bashkëlojtari bën
"avokatin" e Salah
Mohamed Salah do të fillojë të
shënojë shpejt, për t’i ndihmuar
të tijtë në sfidën e titullit të Pre-
mier League. Kështu mendon ba-
shkëlojtari i egjiptianit, Virgil van
Dijk. Liverpool është dy pikë para
Manchester City, megjithëse
kampionët në fuqi të Anglisë
kanë një ndeshje më pak.
Megjithatë, forma e Salah është
vënë në pikëpyetje, me sulmue-
sin që ka shënuar vetëm një herë
në të gjitha garat, në dy muajt e
fundit. Jurgen Klopp e ka mbroj-
tur sulmuesin e vet në disa raste,
por pranoi se Salah mund të ki-
shte luajtur më mirë në super-
sfidën e muajit të kaluar në “Old
Trafford”. Pavarësisht nga “agjëri-
mi” i dy muajve të fundit, Salah
ka shënuar 17 gola në Premier
League. Vetëm golashënuesi i
Manchester City, Sergio Aguero,
ka shënuar më shumë se ai në
këtë sezon. Van Dijk është i bin-
dur se Salah do të “rizbulojë”
shënjestrën e tij, duke shënuar
gola.  "Mohamed është lojtar i
klasit botëror, - tha Van Dijk për
faqen zyrtare të Liverpool. -
Njerëzit mund të thonë gjithçka
që duan, por unë mendoj se të
gjitha ekipet në Premier League
do të donin ta kishin në radhët e
tyre. Ne e kemi atë dhe mendoj
se po luan mirë. Golat do të vijnë.
Kjo është diçka, që e shqetëson
një sulmues, por ne i themi
përherë: vazhdo të punosh dhe
do të jesh mirë. Ai ka shënuar
shumë gola për ne, për të qenë të
drejtë, kështu që nuk është keq
edhe kështu".

Atletico - Barcelona, ndeshja më e
vizituar në futbollin e femrave

Publicitet /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mancini: Zaniolo dhe Kean mund të debutojnë me Italinë

Casillas: Militao
është përforcim i
jashtëzakonshëm
për Realin

“Është një goditje fantastike e Real Madridit. Ata kanë marrë një lojtar shumë të mirë, me një të
ardhme të madhe. Jam i bindur se Militao do të ketë sukses te Real Madridi”, ka deklaruar Casillas

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



22 SPORT
Koha, e mërkurë, 20 mars 2019 

Sulmuesi i Barcelonës, Lionel
Messi, i kaloi 15 vjet duke i shfaqur
cilësitë e pabesueshme që i zotë-
ron, ama prapëseprapë ai gjen
mënyra të reja për t’i habitur
njerëzit. Paraqitja e tij në stadiu-
min Benito Villamarin kundër
Real Betisit të dielën mbrëma ish-
te e jashtëzakonshme dhe pasi e
kompletoi het-trikun me një para-
bolë mbi Pau Lopez nga cepi i
zonës së rreptësisë, argjentinasi
mori duartrokitje nga i tërë sta-
dium. Nuk tingëllon më si diçka e
veçantë të thuash se Messi e shë-

noi një het-trik, pasi ai i ka regji-
struar 51 sosh në karrierën e tij
profesionale. Pjesë e asaj që e bëri
het-trikun e tij të veçantë kundër
Betisit, megjithatë, ishte mënyra
sesi ai e shënoi secilin gol ndry-
she: gjë që tregon për aftësitë e
shumta që kapiteni i Barcelonës i
posedon. 37 ndeshje, 39 gola dhe
21 asiste – këto statistika të frik-
shme të 10-shit magjik të Barce-
lonës kanë shtyrë trajnerin e Tot-

tenhamit, Mauricio Pochettino, të
besojë se “Barça është favoriti
numër një për të rrëmbyer trofeun
e Champions League. Nëse ka një
favorit për ta fituar Ligën e Kam-
pionëve, është Barcelona”, tha traj-
neri i Spursave. “Ata kanë skuadër
me lojtarë të niveleve të larta, si
Messi, i cili është gjeni dhe më i miri
në botë. Barcelona ka lojtarë të
shkëlqyer, të jashtëzakonshëm dhe
gjeniun, Messi, një tjetër edhe më

ndryshe, i mrekullueshëm dhe
unik. Leo bën gjëra që askush nuk e
pret, por ajo që vazhdon të më sur-
prizojë më shumë, është vazh-
dimësia. Ai e ka bërë këtë për një
kohë të gjatë, ço tri apo katër ditë
në 11 ose 12 vitet e fundit”, ka dekla-
ruar Pochettino. Në çerekfinale të
Ligës së Kampionëve, Barcelona do
të ketë punë me Manchester Unite-
din, kurse Tottenhami i Pochetti-
nos me Manchester Cityn.

Herrera,
transferimi i
parë i Atleticos
Mesfushori meksikan Hector
Herrera pritet të jetë përforci-
mi i parë i Atletico Madridit
për edicionin e ardhshëm. Ga-
zeta spanjolle "AS" të hënën ka
shkruar se Herrera tashmë ka
arritur marrëveshje me ekipin
spanjoll, të cilit do t'i ba-
shkohet si futbollist i lirë. Her-
reras në fund të këtij edicioni i
skadon kontrata me Porton
kurse me Atleticon ka arritur
marrëveshje pesëvjeçare, e
cila pritet të bëhet zyrtare
javëve në vazhdim. Herrera
prej vitit 2013 është pjesë e
Portos kur u transferua nga
ekipi meksikan Pachuca dhe
këtë edicion ka shënuar shtatë
gola dhe ka bërë dy asistime
në 44 paraqitje në të gjitha
garat. Herrera ka edhe 70 nde-
shje me Përfaqësuesen e Mek-
sikës.

James Rodriguez nuk e ka përja-
shtuar mundësinë e rikthimit në
“Santiago Bernabeu”, duke insistuar
se kthimi i Zinedine Zidane s’do ta
ndryshojë të ardhmen e kolumbia-
nit. E ardhmja e James Rodriguez
mbetet e paqartë dhe e pazgjidhur.
Pasi shënoi “hat-trick” në fitoren 6-
0 të Bayern Munich ndaj Mainz, ko-
lumbiani ka folur mbi mundësinë e
rikthimit në “Santiago Bernabeu”,
në fund të këtij sezoni: “Ne do të
shohim se çfarë mund të ndodhë”.
Ai u pyet për Zinedine Zidane, nëse
kthimi i francezit në Madridi do të
ndikojë në planet e 27-vjeçarit. “Mes

meje dhe Zidane nuk ka ndodhur
asgjë”, u përgjigj James. “Personali-

sht mendoj se kjo nuk do të ndikojë
fare në të ardhmen time”. Bayerni

mund ta blejë lojtarin për 42 mi-
lionë euro në fund të sezonit, por
nuk dihet ende nëse klubi gjerman
do të shfrytëzojë këtë të drejtë. Si
presidenti Uli Hoeness, po ashtu
edhe Karl-Heinz Rummenigge,
kryetar i bordit të klubit bavarez,
besojnë se kolumbiani mund të
qëndrojë në “Allianz Arena”, gjith-
monë nëse Niko Kovac beson në
cilësitë e 27-vjeçarit, me të cilin ish
asi i Real Madridit e nis keq sezo-
nin. Por, dalëngadalë ka përmirë-
suar statistikat dhe tashmë pas 23
ndeshjeve numëron 7 gola dhe ka
dhënë edhe 6 asiste.

Chelsea
refuzon ofertën
e parë për
Hazard
Chelsea ka refuzuar ofertën e
parë të Realit prej 82 milionë
eurove për Eden Hazardin. Si-
pas “Het Laatste Nieuws”,
është refuzuar oferta e parë e
Real Madridit për Hazardin.
Los Blancos ofruar pak më
shumë se 80 milionë euro, por
Chelsea kërkon të paktën 115
milionë euro për 28-vjeçarin.
Kurse në Spanjë, AS vazhdon
të raportojë se Hazard është i
etur për t’u transferuar gjatë
verës në “Santiago Bernabeu”.
Hazardi dëshiron që të reali-
zojë ëndrrën fëmijërore dhe të
luajë nën urdhëratë e Zinedi-
ne Zidane. “Të gjithë e dinë re-
spektin që kam për Zidanen si
lojtar, por edhe si trajner. Ai
ishte idhulli im. Nuk e di se
çfarë do të ndodhë në të ardh-
men, por natyrisht, do të doja
të luajë nën urdhëratë e Zida-
ne, do të ishte një ëndërr”, ki-
shte thënë Hazard në vitin
2017.

Edhe pas fitores së madhe në
derbi me Milanin, në shtëpinë e In-
terit vijon të jetë e pazgjidhur çë-
shtja “Icardi”. Për momentin, sul-
muesi argjentinas vijon të stërvitet
veçmas grupit, ndërsa Beppe Ma-
rotta paralajmëron zgjidhjen e sh-
pejtë të situatës. “Me Mauron jemi
sjellë ashtu siç do të kishte bërë një
kryefamiljar. Tani shpresoj që situa-
ta me të të zgjidhet sa më parë. Icar-
di është një djalë i zoti dhe mund të
na ndihmojë shumë. Kur te mba-

rojë terapinë me gjurin, do të
kthehet në fushë. Ky është urimi im”,
ka theksuar Marotta. Më pas Marot-
ta tregoi emocionet e derbit të tij të
parë si drejtues zikaltër, i fituar me
rezultatin 2-3. “Përjetova emocionet
e e derbit tim të parë të Madonni-
nas. Gëzimi pas vërshëllimës së tre-
fishtë të kryesorit ishte i madh, sepse
vinim pas një momenti negativ.
Marrja e fitores me një lojë të bukur
na jep besim për të ardhmen”, ka
deklaruar Beppe Marotta.

Marotta paralajmëron rikthimin e Icardit

E ardhmja e Rodriguez mbetet e paqartë

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

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

Barcelona me gjeniun Messi,
favorit për Ligën e Kampionëve

“Barça është favoriti
numër një për të
rrëmbyer trofeun e
Champions League. Nëse
ka një favorit për ta fituar
Ligën e Kampionëve,
është Barcelona. Ata
kanë skuadër me lojtarë
të niveleve të larta, si
Messi, i cili është gjeni
dhe më i miri në botë”, ka
deklaruar Pochettino
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DASHI 21. mars - 20. prill
Mos e lini asnjë moment pas dore partnerin tuaj sot sepse

ai mund t'iu ike nga duart dhe do vuani mjaft me pas. Duhet te
mendoni edhe ta surprizoni atë ne ndonjë moment. Beqaret do
jene entuziaste gjate gjithë kohës dhe gati edhe për aventura kalim-
tare. Rëndësi ka qe ata te ndihen mire. Te ardhurat do jene mjaft inku-
rajuese dhe nuk do keni për çfarë te qaheni.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dialogu do rivendoset serish sot ne jetën tuaj ne çift dhe

do mund te zgjidhni edhe disa probleme te vogla qe me pare ju kane
shqetësuar. Beqaret nuk do ndihen gati te hedhin hapa gjigande dhe
mund t'i refuzojnë edhe ftesat qe do ju bëhen. Ne fakt kane për t'u
penduar shpejt. Ne planin financiar do e dini mire si te veproni qe
situata t'iu mbetet gjate gjithë kohës e mire.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do keni një dite shume te mire sot ju te dashuruarit dhe

marrëdhënia me partnerin do përmirësohet ndjeshëm. Mund te ka-
loni edhe disa çaste romantike ne mbrëmje. Beqaret do kenë plot
takime dhe disa persona do ju duken shume interesante. Nuk duhet
t'iu lënë t'iu ikin nga duart. Financat do konsolidohen tej mase dhe
nuk do keni për çfarë te ankoheni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do kenë një lidhje shume te qëndrueshme te dashurua-

rit sot dhe marrëdhënia ne çift do jete e shkëlqyer. Nuk do mun-
gojnë as surprizat nga te dyja palët. Beqaret nuk do mundin dot te
fillojnë një lidhje ashtu si e kane ëndërruar dhe do mbeten vetëm.
Ne planin financiar do vazhdoje te mbizotërojë ekuilibri. Nuk do
keni frike te kryeni ndonjë shpenzim me tepër se zakonisht.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Pas një periudhe jo shume te begate për çiftet, sot gjerat do

fillojnë te përmirësohen dhe shpesh do ndiheni te lumtur. Ndjenjat
shprehini sa me shume qe te mundeni. Beqaret do kenë një dite te
qete dhe pa ndonjë takim mbresëlënës. Ne planin financiar do jete një
dite me fat dhe me shume përmirësime. Do ndiheni te qete gjate
gjithë kohe dhe nuk do ju dridhet dora kur te shpenzoni.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Duhet te bëni te pamundurën sot qe te ruani klimën har-

monike ne jetën tuaj ne çift. Shume persona do mundohen t'ua pri-
shin planet, por ju nuk duhet t'iu lini fushe te lire. Beqaret nuk do jene
aspak ne humor për te ndryshuar statusin e tyre dhe do mbyllen ne
vetvete. Ne planin financiar do vazhdoje te mbizotërojë ekuilibri, kë-
shtu qe mund te kryeni pa frike edhe ndonjë shpenzim me tepër.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do ndiheni shume mire pranë partnerit tuaj sot dhe

marrëdhënia ne çift ka për te qene e jashtëzakonshme. Do vendosni
se bashku t'i lini pas krahëve njëherë e mire problemet e se shkuarës.
Beqaret duhet t'i shprehin lirisht ndjenjat dhe nuk kane për t'u pen-
duar për asnjë çast. Gjendja e financave do konsolidohet tej mase. Sh-
frytëzojeni rastin për te bere disa investime te nevojshme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do jete gjate gjithë kohës e mbrojtur sot.

Do keni një komunikim shume te mire me partnerin dhe nuk do ju
linde asnjë mosmarrëveshje. Beqaret do e kenë shume te thjesh-
te ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë dhe gjithçka do ju ndry-
shoje njëherë e përgjithmonë. Buxhetin do dini ta organizoni ne
çdo moment dhe gjendja do vazhdoje te mbetet e qëndrueshme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Reflektoni disa here para se te veproni sot ju te dashu-

ruarit sepse po gabuat asgjë nuk ka për te qene me si me pare. Be-
qaret do kenë një dite te veçantë. Ata do realizojnë takime fanta-
stike dhe e gjithë jeta do ju marre një tjetër drejtim. Financat do
i keni vete ne dore. Po shpenzuat pa u menduar mund te keni
edhe tronditje te forta. Kujdesuni për gjithçka.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do i qëndroni gjithë kohës besnike partnerit tuaj gjate kë-

saj dite edhe pse ne disa momente tundimi do jete i forte. Ai do e vlerë-
sojë këtë gjë dhe do mundohet t'ua plotësojë qejfi me sa te mundet.
Beqaret do jene impulsive dhe ka rrezik te hedhin hapa te gabuara.
Buxheti gjithashtu do lere për te dashuruar. Tregohuni te kujdes-
shëm ne çdo moment qe te mos keni probleme me serioze.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite euforike ka për te qene kjo e sotmja për te dashu-

ruarit. Ne çdo moment keni për t'u ndier mire dhe me fat qe keni
partnerin ne krah. Beqaret do i kalojnë te gjitha pengesat qe ju ki-
shin dale para dhe me ne fund do e bëjnë për vete personin qe pël-
qejnë. Buxheti nuk do jete ashtu si ju keni dëshiruar megjithatë
me një menaxhim te mire gjendja do përmirësohet.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Beni deklarata te forta sot ju te dashuruarit dhe përga-

tisni here pas here edhe surpriza për partnerin. Keni për ta pare sesi
gjerat do ndryshoje menjëherë për mire. Beqaret do jene praktike
dhe do përshtaten me çdo gjë qe do ju ofrohet. Ka mundësi qe disa
te fillojnë edhe lidhje serioze. Ne planin financiar ka ardhur koha
te merrni masa urgjente.
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1627 - Franca dhe Spanja nënshk-
ruajnë marrëveshje për të luftuar pro-
testantizmin.

1760 - Zjarri i madh kaplon qytetin
Boston, shkatërrohen 349 ndërtesa.

1800 - Ushtria franceze mund tur-
qit në Helipolis të Turqisë dhe përpa-
ron drejt Kajros. 1815 - Napoleoni fu-
tet në Paris pas ikjes nga Elba, fillon
100 ditët e qeverisjes.

1890 - Perandori gjerman Wilhelm
II dëbon kancelarin Otto Von Bi-
smarck.

1923 - Senati belg refuzon Univer-
sitetin holandez në Gent.

1952 - SHBA ratifikon traktatin e
paqes me Japoninë.

1956 - Tunizia fiton pavarësinë nga
Franca.

1957 - Britania pranon ofertën e
NATO-s për të ndërmjetësuar në Qi-
pro, por atë e refuzon Greqia.

1981 - Ish presidentja e Argjen-
tinës, Isabel Peron, dënohet me 8 vjet
burg.

POLICI NË AUTOBUS 
Futet polici në autobus dhe kërkon
nga vozitësi dy bileta. Vozitësi e
pyet: 
- Çka të duhen dy bileta kur je
vetëm? 
- Nëse e humb njërën, e kam tjetrën.
- E nëse e humb edhe tjetrën?
- Kam kartën mujore.
- E nëse e humb edhe kartën mujore?
- Nuk ka lidhje, personat me
uniformë nuk paguajnë biletë. 

Popujt e ndryshëm duhet të bëjnë
në kohë paqe sa më shumë mirë, e

në kohë lufte sa më pak keq.
(Monteskie)

NISSAN LEAF, MODELI MË I 
SHITUR NË BOTË
Kompania japoneze Nissan njoftoi
se modeli i saj Leaf u bë makina e
parë elektrike në histori që shitet në
400,000 kopje. Modeli u shfaq në
treg tetë vjet më parë, më saktësisht
në dhjetor 2010 dhe sot është modeli
më i shitur elektrike në botë. Deri në
dhjetor të vitit 2015, shitja e këtij mo-
deli tejkaloi shifrën prej 200.000 au-
tomjeteve, që do të thotë që Nissan
shiti një shtesë prej 200,000 njësive
në tre vjetët e ardhshëm. Kompania
japoneze prodhon veturën në tre
kontinente - në Japoni, Britani dhe
SHBA, dhe në më shumë se 50 tregje
në mbarë botën.
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Një grua në Hjuston të Teksasit ka lin-
dur 6 binjakë, 2 vajza dhe 4 djem. Thelma
Chiaka i solli në jetë vogëlushët e saj të
premten në mëngjes, në Spitalin e Gruas
në Teksas. Të gjashtë foshnjat kanë lindur
ndërmjet orës 4.50 dhe 4.59 të mëngjesit
me pesha që variojnë nga 1-2 kg.

Sipas spitalit foshnjat janë në gjendje
të qëndrueshme dhe do të vazhdojë të
mbikëqyret në njësinë e kujdesit intensiv
neonatal. Nëna ende nuk iu ka vendosur
emra të gjithë fëmijëve të saj. Spitali  zbu-
loi se ajo i ka quajtur dy vajzat, Zina dhe
Zuriel.

Shansi për të lindur 6 binjakë është 1
në 4.7 miliardë femra. Në vitin 1968, një
grua në Birmingham lindi gjashtë fëmijë
në të njëjtën kohë. Në lindje morën pjesë

28 punonjës mjekësorë. Në vitin 1983 Ja-
net Walton gjithashtu hyri histori sepse

lindi 6 binjakët e parë në botë. Ajo ishte
nga  Liverpooli.

Nëna lind 6 binjakë në 10 minuta

Pëllumbi që 
u shit për 
1.25 milion euro

Armando, i quajtur Lewis Hamil-
ton midis pëllumbave, u shit në ankand
për një rekord prej 1.25 milion eurosh.
Shtëpia e Ankandit Pipa tha se Arman-
do pesëvjeçar ishte pëllumbi më i mirë
bishtgjatë belg i të gjitha kohërave dhe
ishte pensionuar kohët e fundit.

“Edhe në ëndrrat më të egra, nuk
mund të shpresonim që ta arrijmë këtë
çmim. Ne ishim duke shpresuar për
400.000 dhe 500.000 dhe kemi ëndër-
ruar rreth 600.000 euro," tha Nicolas
Giselbrecht, drejtor i Pipa. Ai tha se dy
klientë kinezë konkurruan dhe se ata
ngritën çmimin nga 532,000 euro për
vetëm një orë në rreth 1.25 milion euro.
Giselbrecht shtoi se gjithçka dukej e
pabesueshme, pasi çmimi i zakonshëm
për vrapuesit e pëllumbave është rreth
2.500 euro.

Një shpikje që u lejon shurdhme-
mecëve të komunikojnë edhe me ata që
nuk njohin gjuhën e shenjave. Kjo është
ideja e dy adoleshentëve në ‘Isis Façhi-
netti të Castellanza (Varese), në Itali, lë-
shuar për një projekt edukimi digjital të
Microsoftit. Mateo Ibro dhe Antonio Fal-
setti, 16 dhe 17 vjeç, kanë krijuar ‘ad hoc’,
një dorashkë me sensorë, të cilat janë të
lidhura me një aplikacion në smartfon,
të cilat mund të përkthejnë gjuhën e
shenjave, dhe t’u japin zë. Aplikacioni
transformon në tinguj sinjalet e lëshuara
nga sensorët: për çdo shenjë, ekziston fja-
la adekuate. “Na u kërkua të sillnim ide
për të ardhmen. Kështu, ne menduam

për njerëzit me aftësi të kufizuara, sido-
mos për ata që nuk dëgjojnë”, shpjegon
për "Varese NewS", Falsetti, një nga nxënë-
sit. “E dimë që janë në gjendje të lexojnë
lëvizjen e buzëve, por kanë vështirësi të
krijojnë marrëdhënie me të tjerët dhe të
hyjnë në punë, sepse nuk arrijnë dot të
komunikojnë. Kemi përdorur sensorë të
përkulshëm, të cilët montohen në unaza
që futen në gishta. Këto unaza janë të
lidhura me një skedë “Arduino”, një
platformë e ideuar për prototipa. Para
‘Good morning’ (që është emri i shpikjes),
nuk e kishim përdorur një skedë të tillë”,
shpjegon nxënësi, “por mjaftuan dy muaj
për ta mësuar”. 

Dy adoleshentë krijojnë dorashkën
që bën shurdhmemecët të flasin

Një doktor në Kinë ka kryer operimin
e parë në tru përmes rrjetit 5G. Sipas
“DailyMail”, një doktor kishte kryer

ndërhyrjen në një pacient me sëmundjen
e Parkinsonit, edhe pse ishte më shumë se
tre mijë kilometra larg. Doktori që kreu

operimin ka thënë se teknologjia e re
mund ta bëjë më të lehtë për mjekët të
kryejnë operime në njerëzit që jetojnë në
vendet nga ku s’mund të udhëtojnë. Sipas
“China Global Television Network”, dokto-
ri Ling Zhipei kreu operimin në tru për-
mes robotëve kirurgjikalë. 

Procedura u krye të shtunën dhe zgja-
ti për tre orë. Ling ishte në qytetin e
Sanyas në ishullin Hainan kur kreu operi-
min, teksa spitali ku ai punon në Pekin
është në veri të Kinës. “Rrjeti 5G ka
zgjedhur shumë probleme si ngadalësimi
i videove dhe kontrolluesve, gjëra që
përjetoheshin në rrjetin 4G, duke sigu-
ruar operimin në gati kohë reale”, ka
thënë ai sipas CGTN. “Mezi e vëreni se
është 3000 kilometra larg”.

Kirurgu kryen operimin 3 mijë kilometra larg pacientit


