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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 10 prill - Prokuroria Publike nuk e re-
spekton Avokatin e Popullit. Kallëzimet pena-
le të iniciuara kundër nëpunësve policor për
tejkalim të kompetencave nga zyra e Ombud-
smanit, Prokuroria Publike shpesh herë i refu-
zon me arsyetime të shkurta “vepra nuk he-
tohet në bazë të detyrës zyrtare”. Këto vërejtje
mund të gjenden në raportin e Avokatit të Po-
pullit për vitin 2018, ku mes tjerash, thuhet se

është shtuar numri i parashtresave që lidhen
me mos ndërmarrjen e masave kundër denon-
cimeve dhe padive të qytetarëve.
“Paditë janë dorëzuara deri te Prokuroritë në
Shkup, Veles dhe Gostivar, për vepra të ndrysh-
me penale. Për këto raste ne e kemi siguruar
dokumentacionin e duhur, si dëshmi për zbati-
min e forcës fizike, frikësimin dhe shkaktimin e
lëndimeve ndaj qytetarëve...

Prokurorët nuk e përfillin Avokatin e Popullit!

15 DEN
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Kot ka 
prodhim, kur
s’ka plasman

Vite me radhë në Maqedoninë e
Veriut problemi më i madh në
bujqësi ishte plasmani, gjegjësi-
sht, shitja e sigurt e prodhimeve
bujqësore, që do të mundësojë
që bujqit të jetojnë nga djersa e
tyre, apo të mos ju shkojë huq in-
vestimi në prodhimtarinë bujqë-
sore apo blegtorale. Gati nuk ka
sezon bujqësor në shtet që një
pjesë e bujqve të mos kenë pro-
blem me shitjen e domateve,
mollëve, lakrave, qengjave. Edhe
ditën e martë në Kuvendin vje-
tor të organizatës...
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Një manastir 
si kamp 
trajnimi për
populistët

Aty ky takohen
historia dhe 
e ardhmja e
shqiptarëve
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Dr.Muharrem Nexhipi në zgjedhjet e vitit 1999 arriti të fitojë 155.978 vota shqiptare, rekord ky që
mbetet sot e kësaj dite tek shqiptarët e Maqedonisë. Atëkohë, president i Maqedonisë u zgjodh
Boris Trajkovski i VMRO-së që në raundin e dytë fitoi 582.808 vota, ndërsa Tito Petkovski i LSDM-së
mori 513.614 vota. Dr.Muharrem Nexhipi madje kishte fituar më shumë vota se Stojan Andovi i
Partisë Liberale me 111.982 vota bashkë me Muhamet Halilin e PPD-së që mori 45.731 vota
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AP: Ballkani
Perëndimor
me sytë nga
BE-ja, por në
fokus të Kinës
Nga centralet me qymyr e
deri tek aeroportet, urat dhe
IT, Kina po kërkon me ngulm
investime në Ballkanin
Perëndimor, duke hapur
rrugën për një betejë të re për
ndikim në portat e Bashkimit
Evropian.
Perëndimi prej kohësh ka
parë Rusinë si rivalen e saj në
këtë qoshe të trazuar të
Evropës Juglindore. Por, tani
ka një tjetër lojtar të madh në
fushë, me kompanitë kineze
që po mbushin hendeqet e
zhvillimit në këto vende me
financa jo të forta, ku ëndrrat
për të hyrë në BE vazhdojnë
të zvarriten në horizont.
Sipas agjencisë franceze të
lajmeve AFP, BE-ja është
përgjegjëse për 60% të inve-
stimeve direkte totale në
rajon, një zonë që përfshin
Serbinë, Bosnjen, Malin e Zi,
Maqedoninë e Veriut, Sh-
qipërinë dhe Kosovën, ndërsa
Kina pak më shumë se 2%.
Por, Kina në 6 vitet e fundit ka
avancuar në shpenzimet e
lidhura me infrastrukturën,
duke rivalizuar shumat e sh-
penzuara nga BE-ja dhe po lë
gjurmë të dukshme.
Si një portë drejt Evropës Ju-
gore, Ballkani është një pjesë
kyçe e pazëllit të Pekinit “Një
brez, një rrugë”, një projekt ky
që vlerësohet se vlen më
shumë se 1 trilion dollarë e që
synon të hapë rrugën për ek-
sportet kineze në Evropë dhe
përtej saj. Ky projekt do të
jetë në qendër të diskutimit
në një samit në Dubrovnik, të
premten, ku do të mblidhen
liderë nga Pekini dhe 16 ven-
de të tjera evropiane, përf-
shirë 5 shtete ballkanike.
Në Perëndim, ky grupim
është parë me dyshim, si një
përpjekje kineze për të ndarë
bllokun. E kjo ka bërë që
Brukseli të nisë të marrë
masa për të penguar ofen-
sivën e gjigandit aziatik. Si-
doqoftë, Ballkani Perëndimor
mbetet një fushë e hapur ja-
shtë BE dhe gjithnjë e më
shumë po tërheq Kinën.
Nga 2007 në 2017, Pekini ka
shpallur 12 miliardë euro hua
për projekte ndërtimi në 16
vende, një e treta e të cilëve
në Serbi, pasuar nga Bosnja
dhe Mali i Zi.

(JAVA, 10 prill)

MEDIACitate

Vite me radhë në Maqedoninë e Veriut pro-
blemi më i madh në bujqësi ishte plasmani,
gjegjësisht, shitja e sigurt e prodhimeve buj-
qësore, që do të mundësojë që bujqit të je-
tojnë nga djersa e tyre, apo të mos ju shkojë
huq investimi në prodhimtarinë bujqësore
apo blegtorale. Gati nuk ka sezon bujqësor
në shtet që një pjesë e bujqve të mos kenë
problem me shitjen e domateve, mollëve,
lakrave , qengjave .

Edhe ditën e martë në Kuvendin vjetor të
organizatës më të madhe që përfaqëson
dhe mbron interesat e bujqve në shtet, Fede-
ratës së Fermerëve,  sërish është apeluar për
një ndihmë më të madhe nga ana e shtetit
për të zgjidhur problemin e plasmanit , jo
me masa afatshkurta  që zgjidhin përkohë-
sisht pasojat e  problemit , por me masa
afatgjate dhe sistemore që zgjidhin buri-
min e problemit. Pritet që me zgjerimin e
kapacitete të fabrikave ekzistuese, por edhe
me hapjen e fabrikave të reja të normali-
zohet në periudhën e ardhshme, të përmirë-
sohet  shitblerja e sigurt e prodhimeve buj-
qësore.

Pritet që më në fund edhe të ndërtohen më
shumë qendra grumbulluese-distributive
që do të sigurojnë plasman të sigurt i cili do
të mbështetet në analizat e Fakultetit të
Bujqësisë  në Shkup që do të ofrojë të dhë-
na të sakta se në çilin rajon si do të zgjidhet
çështja e shitblerjes së sigurt, si dhe
zgjidhjen e problemit me tepricën e prodhi-
meve bujqësore.

Prodhuesit e pemë perimeve në shtet, çdo
herë e kanë hallin se çka do të bëjnë me
prodhimet e tyre, a do të jetë shitja  sigurt,
e ndershme, afatgjate , a do të shpaguhet
mundi i tyre dhe a do të kthejnë të hollat që
i investojnë. Praktikat e shteteve të rajonit
dhe më gjerë për zgjidhjen e  këtij problemi
janë edhe hapja e frigoriferëve industrial
që shumë pak janë prezent në agro kom-
pleksin e vendit.

Një vëmendje më e madhe për kultivimin e
dhenve do të mundësonte që të realizohen
në vend 15 milion euro , së paku 30 milion
euro në vit nga shitja e qengjave. Bile sipas
shoqatave të fermerëve një familje me 150
dhen mund të ketë një jetë të mirë, të rinjtë
nuk do të ikin jashtë , por kjo kërkon edhe
përmirësimin e kushteve për jetesë të po-
pullatës si dhe kushteve për  kultivimin e
bagëtisë.

Nevojitet një angazhim më i madh në nivel
shteti që paga prej së paku 500 euro të
mund të fitohet në bujqësi  dhe blegtori , që
do të ofrojnë perspektivë për të rinjtë që

kanë traditë  dhe janë të lidhur edhe me
gjenerata për tokën,  pa pasur nevojë të
marrin mbi krahë valixhen e mërgimtarit.

Nevojitet që gradualisht vit pas viti, me një
politikë të mençur dhe afatgjate të mos
vijmë në situatë që nesër të mos mund të sh-
frytëzojmë potencialet përkundër kërkesa-
ve të tregut, apo të mos vijmë në situatë që
nesër të jetë shumë më e madhe kërkesa
për shembull për eksportin e mishit të viçit
apo “baby beef”, se sa mund të prodhojnë
fermerët vendor. Apo të mos vijmë në si-
tuatë që shteti të sigurojë kuota prej për
shembull 6000 tonë për eksport në tregun
evropian apo 4000 tonë për tregun turk,
ndërsa prodhuesit vendor të mos mund të
sigurojnë furnizim të përhershëm , stabil
dhe afatgjatë me prodhimet e  kërkuara
blegtorale në treg.

Në këtë drejtim nevojiten edhe analiza më
të thella se ku si shtet kemi mundësi të
konkurrojmë jashtë në bujqësi dhe blegto-
ri me çmime, sasi dhe cilësi. Na duhet  edhe
një angazhim më i madhe në mbrojtjen e
prodhimeve me emërtime gjeografike dhe
rendimin e prodhimeve të ndryshme . Sfidë
mbetet në të ardhmen që të orientohet çdo
rajon të prodhojë dhe ofrojë brende të ndry-
shme për shitje jashtë , të rritet oferta duke
filluar nga ushqimi i shëndoshë organik,
promovimi i prodhimeve, por edhe të sigu-
rohet nga ana e fermerëve një prodhimtari
e vazhdueshme apo konstante për blerës të
njohur sipas standardeve dhe praktikave më
të mira evropiane. Pra,  mbetet një detyrë e
vështirë  por jo edhe e paarritshme që  të zë-
vendësohet aty ku mundet ushqimi dhe
prodhimet bujqësore vendore duke shfrytë-
zuar  përparësitë  krahasuese, por edhe të
rriten sasitë e prodhimeve bujqësore të fre-
skëta dhe të përpunuara në fabrikat vendo-
re të ushqimit që do të shkojnë në eksport. 

Vërtetë jemi pjese e një ekonomie globale,
apo si shtet  kemi nënshkruar marrëveshje
të ndryshme si ato të Organizatës botëro-
re të tregtisë me të cilën në mënyrë të
drejtpërdrejt nuk mund të mbrojmë
prodhimtarinë vendore bujqësore,
megjithatë me një angazhim më të madh
për në periudhë prej 4 deri 8 vjet mund të
arrihet, që shumë  më pak  të konsumojmë
qumësht nga Bosnje e Hercegovina,
djathëra të bardhë apo  margarinë  nga
Gjermania, mish gjedhi apo pule nga Polo-
nia, Austria apo Brazili, apo të ëmbëltohe-
mi verës me verës me akullore nga Serbia,
por të  shijojmë më shumë prodhimet cilë-
sore  vendore të  ushqimit .

KOT KA PRODHIM, 
KUR S’KA PLASMAN

EDITORIAL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nga Fisnik Pasholli 

DHUNË, GAZ DHE TERROR
NGA POLICIA KUNDËR
QYTETARËVE 
Kreu i Partisë Demokratike Lulzim
Basha deklaroi se qeveria “i ka
tradhëtuar njerëzit e thjeshtë”,
duke u shprehur në Facebook se “të
gjithë ata që urdhëruan, dhunuan
dhe sulmuan me gaz në shtëpitë e
veta qytetarët dhe fëmijët e tyre në
mënyrë kriminale, do të mbajnë
përgjegjësi”.
“Dhunë, gaz dhe terror nga policia
kundër qytetarëve në shtëpitë e
tyre! Kjo qeveri i ka tradhëtuar
njerëzit e thjeshtë dhe Shqipëria
është në mjerim ekonomik, me
padrejtësi dhe pasiguri në çdo cep
të saj. Të gjithë ata që urdhëruan,
dhunuan dhe sulmuan me gaz në
shtëpitë e veta qytetarët dhe
fëmijët e tyre në mënyrë kriminale,
do të mbajnë përgjegjësi! Ju bëj
thirrje të gjithë shqiptarëve ti
dëgjojnë këto këmbana alarmi, të
bashkohemi, ti japim dorën njëri-
tjetrit për ti dhënë fund këtij
regjimi, për të çliruar drejtësinë, e
për të garantuar një qeveri që
punon për popullin”, shkruan
Basha në rrjetin social.

VETËVENDOSJE NË
SHQIPËRI ANGAZHOHET
ÇËSHTJEN KOMBËTARE
DHE PROGRESIN
SHOQËROR 

Një nga zërat më pro
Vetëvendosjes, autori dhe
veprimtari i njohur Hysamedin
Feraj ka shkruar në “Facebook” se
Lëvizja Vetëvendosje ka bërë
kërkesë zyrtare në Gjykatën e
Tiranës për t’u regjistruar si qendër
në Shqipëri.
Feraj ndër të tjera ka shkruar: ‘
Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
në Shqipëri funksionon bazuar
mbi parimin e barazisë, të
demokracisë, dhe të lirisë së
vullnetit e drejtësisë sociale për të
rritur vetëdijen dhe angazhimin në
lidhje me çështjen kombëtare
shqiptare dhe progresin shoqëror
në të gjitha dimensionet dhe
problematikat e tyre, brenda dhe
jashtë territorit të Republikës së
Shqipërisë. Qendra synon të japë
mbështetjen për ushtrimin e së
drejtës demokratike për
vetëvendosje të popullit shqiptar
për realizimin e bashkimit të
shtetit të pavarur të Kosovës me
Shqipërinë, duke u bazuar në
Preambulën e Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë dhe
parimin e vetëvendosjes së
popujve të shprehur në Kreun 1 të
Kartës së Organizatës së Kombeve
të Bashkuara. Qendra frymëzohet
nga vlerat e shprehura të Lëvizjes
VETËVENDOSJE! në Republikën e
Kosovës dhe nga historia e
rezistencës së popullit shqiptar në
përpjekjen për liri, ku duhen
theksuar Rilindja Kombëtare si
dhe luftrat e fundit çlirimtare nën
shtetet e ish Jugosllavisë.

Mbetet një detyrë e vështirë  por jo edhe e paarritshme që  të
zëvendësohet aty ku mundet ushqimi dhe prodhimet bujqësore
vendore,  duke shfrytëzuar  përparësitë  krahasuese, por edhe të rriten
sasitë e prodhimeve bujqësore të freskëta dhe të përpunuara në
fabrikat vendore të ushqimit që do të shkojnë në eksport
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Omer XHAFERI

Bllacë, 10 prill - Me iniciativë të Institu-
tit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kultu-
rore të Shqiptarëve në Shkup dhe Sho-
qatës për Kthimin e Shqiptarëve të
Shpërngulur nga Trojet e Veta në Pri-
shtinë, është vënë guthemeli i Qen-
drës Përkujtimore të Gjenocidit “Bl-
lacë ‘99”, ndërsa është ekspozuar edhe
treni famëkeq i cili asokohe i kishte
bartur mijëra shqiptarë deri në kufi.
Hapjen e manifestimit e bëri drejtori i
ITSHKSH-së, Skender Asani dhe Jahja
Lluka, këshilltar i kryeministrit të Qeve-
risë së Kosovës. Të pranishëm në këtë
manifestim ishte edhe kryeministri,
Ramush Haradinaj, lideri i BDI-së, Ali
Ahmeti, si dhe zyrtarë tjerë nga të dyja
Qeveritë, ajo e Kosovës dhe Maqedoni-
së.

"Kur sot jam i nderuar t’ju drej-
tohem me këtë fjalë të shkurtër, nuk
mund ta fsheh jo vetëm kënaqësinë
dhe privilegjin, por e kam vështirë t’i
fsheh edhe emocionet, sepse më në
fund, një ëndërr që kaq vite e kemi kul-
tivuar dhe dëshiruar, sot po e bëjmë
realitet. Unë vij sot para jush edhe me
emocionet që i kishim kur ditë më parë
në Institutin e Trashëgimisë Shpirtë-
rore e Kulturore të Shqiptarëve në
Shkup e përkujtuam 20-vjetorin e ek-
sodit të Bllacës dhe mezi gjetëm fuqi e
fjalë që ta shënojmë atë ngjarje që e
tronditi mbarë botën", tha Skender
Asani, ndërsa shtoi se "sot, ne nuk po
vendosim vetëm një gurthemel të një
qendre përkujtimore, madje as treni
që sot e kemi këtu si shenjë kujtimi për
një të kaluar të hidhur nuk është i mjaf-
tueshëm për ta përkapur krejt përku-
shtimin dhe synimin tonë". 

"Në të vërtetë, ne sot këtu po ven-
dosim të ngremë një qendër që do ta
konservojë, ruajë, mbrojë dhe kulti-
vojë krejt kujtesën historike të shumë
gjeneratave shqiptare përgjatë më
shumë se një shekulli. Për këtë arsye
Instituti jonë, me ndihmën edhe të Mi-
nistrisë së Arsimit dhe Shkencës, ta-
shmë e ka hapur sektorin e muzeo-
logjisë, që të mund kështu të
kujdestarojë në ngritjen e kësaj qendre
përkujtimore. Krimet, dhunimet, ma-
sakrat, eksodi, pastrimi etnik, janë krejt

rrëfime, që mund ta ndërtojnë një mur
të madh të kujtimit ose të vajtimit për
vuajtjet e popullit shqiptar, të cilat do
ta ndërgjegjësonin secilin njeri në botë
se gjatë këtij njëqindvjeçari ishte një
popull që ishte viktimë dhe ishte një
shtet që ishte dhunues dhe agresor",
është shprehur Asani, duke falënde-
ruar Qeverinë e Republikës së Kosovës
dhe kryeministrin Ramush Haradinaj,
si dhe këshilltarin e Kryeministrit, Jahja
Lluka, si dhe Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë.

Kryeministri, Ramush Haradinaj,
ka thënë se ajo që e ai e ka cilësuar
shtëpi të jashtëzakonshme, do të flasë
“me zërin e ndërgjegjes kundër harre-
sës dhe mizorisë së njeriut ndaj nje-
riut”.

“Qendra Përkujtimore e gjenocidit
serb në Kosovë ‘Bllaca ‘99’, po ngrihet
në respekt dhe përkujtim të vuajtjeve,
por edhe rezistencës së 440 mijë re-
fugjatëve shqiptarë të Kosovës, që kanë
kaluar nëpër Kampin e Bllacës dhe e
cila do të shërbejë edhe si falënderim
i përjetshëm botës demokratike, të
prirë nga SHBA, që ia mbylli rrugën me
drejtësi mizorisë, për ta rikthyer shpre-
sën e një populli. Kjo shtëpi do të jetë
shtëpi e kujtesës kolektive ku do të
vijnë breza e breza, për të mësuar lek-
sionin e parë - sa e shtrenjtë është liria
dhe sa dhembje sjell rruga drejt lirisë”,
ka thënë ai.

Gjithçka kishte nisur më 24 mars
të vitit 1999, kur NATO nisi fushatën e
sulmeve ajrore kundër caqeve ushta-
rake në Serbi për të ndaluar dhunën e
regjimit serb në Kosovë. Pas sulmeve,
regjimi ushtarak dhe policor serb nisi
të shpërngulë shqiptarët e Kosovës
duke i drejtuar drejt Shqipërisë dhe
Maqedonisë. Ndryshe, Qendra në Bl-
lacë u realizua edhe në bashkëpunim
me Qeverinë e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut, ndërsa ITKSHKSH, për-
mes departamentit të Muzeologjisë,
ishte kujdestar shkencor për të. Shqip-
tarët e Maqedonisë para 20 vjetëve e
dëshmuan në vepër vëllazërinë ndër-
shqiptare, ndërsa tani nderuan
ngritjen e kësaj qendre dhe ndihmuan
që ajo të jetë konservimi më i mirë i
kujtesës kolektive të të gjitha vuajtje-
ve shqiptare përgjatë historisë.

"BLLACA '99", VIHET GURTHEMELI I QENDRËS MEMORIALE TË EKSODIT

Aty ky takohen
historia dhe 
e ardhmja 
e shqiptarëve
Koha
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Shkup, 10 prill - Fushata për
zgjedhjet presidenciale të 21 prillit,
po hynë në fazën e saj finale. Ndry-
she nga zgjedhjet e mëparshme,
këto zgjedhje në opinion karakteri-
zohen si më të qeta dhe ndryshe
nga të mëparshmet. 

"Fushata për zgjedhjet presi-
denciale 2019, sipas ekspertëve më
tepër vlerësohet si garë mes parti-
ve politike se sa e kandidatëve për
President. Kandidatët për Presi-

dent të vetëdijshëm që kompeten-
cat e tyre janë të kufizuara, në fja-
limet më tepër janë përqendruar
në situatën aktuale politike, apo në
problemet e shumta që ka vendi,
siç është kriza ekonomike, papunë-
sia, ikjet masive të rinisë, mungesa
e reformave në gjyqësor etj. Kjo fu-
shatë dallon nga fushatat e mëpar-
shme presidenciale, vetëm për një
arsye, sepse kësaj here në garë
është një kandidat shqiptar dhe dy

kandidatë maqedonas. Fushata e
këtyre zgjedhjeve kryekëput është
përqendruar në Marrëveshjen e
Prespës", deklaroi për gazetën
KOHA, Zudi Xhelili, ish-kandidat
për President. Sipas tij, kandidati i
partive në pushtet mbron të arri-
turat e Qeverisë në rrugën drejt
anëtarësimit në NATO dhe BE,
ndërsa kandidati i opozitës maqe-
donase konteston Marrëveshjen e
Prespës, duke e vlerësuar si të dëm-
shme për popullin maqedonas.
"Ajo që dallon është se në këto
zgjedhje presidenciale kemi një
opsion ndryshe, kandidatin shqip-
tar për president i cili prezanton
pozitën e shqiptarëve të Maqedoni-
së së Veriut dhe pakënaqësitë e
tyre", nënvizoi Xhelili. Nga ana
tjetër, gazetari dhe analisti, Aco Ka-
branov, thekson se edhe kjo garë
presidenciale është identike me ga-

rat e mëparshme për shef të shtetit.
"Edhe pse të tre kandidatët paraqi-
ten si apartiak, megjithatë maki-
neria politike e cila u rreshtua pra-
pa tyre, i vë nën hije dhe
praktikisht, si deri më tani, edhe
pse janë zgjedhje presidenciale,
shumë pak kemi dëgjuar nga kan-
didatët për programet e tyre, me
të cilin do ti bindin qytetarët që t'ua
japin votën. Edhe kësaj here fusha-
ta po shfrytëzohet nga partitë, të
pushtetit dhe opozitës, që t'i matin
forcat, gjegjësisht të verifikojnë rej-
tingun partiak. Nga ajo që deri më
tani kemi dëgjuar, në plan të parë
janë sulmet e opozitës drejtuar
partive në pushtet, dhe anasjelltas,
mburrja e Qeverisë se sa shumë ka
punuar dhe sa është e paaftë dhe
dezorientuar opozita", deklaroi për
gazetën KOHA, Aco Kabranov, ana-
list. Paraqitjet e tre kandidatëve për

President janë mesatare, sipas tij,
ndërsa jo rrallë edhe të mërzitsh-
me, me disa gafe që i regjistrojnë
mediat.

"Nëse vazhdohet kështu me fu-
shatën, në të cilën qytetarët nuk
marrin ofertë nga Presidenti i ardh-
shëm, se si do ta ushtrojnë detyrën,
mund të vërtetohen tezat se qyte-
tarët nuk do të kenë asnjë motiv
për të dalë në zgjedhje dhe me këtë
të mos arrihet censusi prej 40 %,
nga trupi i përgjithshëm votues.
Kështu zgjedhjet do të jenë të pa-
suksesshme dhe asnjë nga tre kan-
didatët nuk do ta fitojë fronin e ‘ba-
bait të kombit’", vlerëson Kabranov.
Sikundër dihet, fushata për
Zgjedhjet Presidenciale 2019, zyr-
tarisht filloi më 1 prill, ndërsa do të
zgjasë deri më 19 prill pas çka vijon
heshtje zgjedhore 24 orëshe para
ditës së votimit më 21 prill. (D.J)

Destan JONUZI

Shkup, 10 prill - I ndjeri dr.Muharrem
Nexhipi është kandidati i parë sh-
qiptar për president që ka fituar
numër rekord të votave në histo-
rinë e zgjedhjeve në Maqedoni. Për
20 vite me radhë, asnjë kandidat
tjetër shqiptarë nuk ka arritur të
kalojë numrin e votave që mori
dr.Nexhipi në zgjedhjet presiden-
ciale të vitit 1999. Ai arriti të fitojë
155.978 vota shqiptare. Atëkohë,
president i Maqedonisë u zgjodh
Boris Trajkovski i VMRO-së që në
raundin e dytë fitoi 582.808 vota,
ndërsa Tito Petkovski i LSDM-së
mori 513.614 vota. Trajkovski u
ndihmua nga elektorati i PDSH-së,
ndërsa supozohet se mori mbi 60
mijë vota shqiptare. Dr.Muharrem

Nexhipi madje kishte fituar më
shumë vota se Stojan Andovi i Par-
tisë Liberale me 111.982 vota. Kandi-
dat i PPD-së ndërkohë ishte Muha-
med Halili që fitoi 45.731 vota.

Në vitin 2004, Gëzim Ostreni i
BDI-së mori 134.208 vota, ndërsa
Zudi Xhelili 78.714. President shte-
ti në 2004 u zgjodh Branko Cër-
venkovski me 550.317 vota kundrejt
Sashko Kedevit të VMRO-DPMNE-
së që mori 329.179 vota. Cërvenkov-
ski në raundin e dytë u mbështet
nga partneri i koalicionit qeveritar
BDI.

Në vitin 2009, në zgjedhjet Pre-
sidenciale, Imer Selmani nga De-
mokracia e Re mori 147.547 vota
(atëkohë flitej se nga 20 deri në 30
mijë vota ishin maqedonase), i pa-
suar nga Agron Buxhaku i BDI-së

me 73.629 dhe Mirushe Hoxha me
30.225 vota. Në 2009, vota të pa-
stra shqiptare ishin rreth 230.000,
që u cilësua si rekord i daljes së vo-
tuesve shqiptarë, potencial ky që
sikur të ishte i unifikuar, me gjasë
kandidati shqiptarë do të futej në
garë edhe rrethin e dytë!
Megjithatë, këtë vit, mandatin e
presidentit të Maqedonisë e fitoi
presidenti aktual Gjorge Ivanov, i
cili fitoi 453.616 vota në raundin e
dytë, duke e lënë pas Lubomir
Fërçkovskin e LSDM-së me 264.828
vota. 

Në 2014, VMRO sërish e kandi-
datoi Ivanovin për president, ndër-
sa fitoi një mandat të dytë me
534.910 vota kundrejt Stevo Pen-
darovskit të LSDM-së që atëkohë
fitoi 398.077 vota. Iljaz Halimi i

PDSH-së në raundin e parë kishte
marrë 38.966 vota, ndërsa BDI ki-
shte bojokotuar zgjedhjet, pasi
nuk kishte arritur marrëveshje me
partnerin e koalicionit për kandi-
dat konsensual. Megjithatë, dy
partitë shqiptare në Parlament -
BDI dhe PDSH, kishin mbështetur
ndryshimet e Kodit zgjedhor,
konkretisht votuan uljen e censu-
sit për zgjedhjen e presidentit,
edhe atë nga 50 për qind në 40 për
qind të votave, me çrast u dësh-
mua defaktorizimi i votuesit sh-
qiptarë si faktor kryesor në
zgjedhjen e presidentit. Nga
1.779.572 votues sa ishin të regji-
struar në Listën zgjedhore, Ivanovi
në zgjedhjet e vitit 2014 kishte
marrë më pak se 50 për qind të vo-
tave.  Tani, në zgjedhjet e këtij viti,

shqiptarët përfaqësohen me vetëm
një kandidat të pavarur, të mbësh-
tetur nga Aleanca për Shqiptarët
dhe Lëvizja BESA. BDI, PDSH dhe
Alternativa - tre parti shqiptare në
Qeveri, mbështetje i kanë dhënë
kandidatin të LSDM-së, Stevo Pen-
darovski, ndërsa fushata është
zgjeruar në të gjitha vendbanimet
e shtetit. 

Raundi i parë i zgjedhjeve do
të mbahet më 21 prill, derisa njëri
nga dy kandidatët me më shumë
vota, do të zgjidhet president në
raundin e dytë më 5 maj. 

Dr.Muharrem Nexhipi
madje kishte fituar
më shumë vota se
Stojan Andovi i Partisë
Liberale me 111.982
vota. Kandidat i PPD-
së ndërkohë ishte
Muhamed Halili që
fitoi 45.731 vota

HISTORIKU I KANDIDATËVE SHQIPTARË NË ZGJEDHJE PRESIDENCIALE

Zor të thyhet rekordi 
20-vjeçar i Muharrem Nexhipit 

Dr.Muharrem Nexhipi
në zgjedhjet e vitit 1999
arriti të fitojë 155.978
vota shqiptare, rekord
ky që mbetet sot e kësaj
dite tek shqiptarët e
Maqedonisë. Atëkohë,
president i Maqedonisë
u zgjodh Boris
Trajkovski i VMRO-së që
në raundin e dytë fitoi
582.808 vota, ndërsa
Tito Petkovski i LSDM-
së mori 513.614 vota.
Dr.Muharrem Nexhipi
madje kishte fituar më
shumë vota se Stojan
Andovi i Partisë Liberale
me 111.982 vota bashkë
me Muhamet Halilin e
PPD-së që mori 45.731
vota

SPECIFIKAT E FUSHATËS PRESIDENCIALE

Gara e apartiakëve për "baba të kombit"
Edhe pse tre kandidatët në garë për shef të shtetit
paraqiten si apartiak, megjithat makineria politike
e cila u rreshtua prapa tyre i vë nën hije
pretendimet e tyre. "Nëse vazhdojnë në këtë
mënyrë fushatën vështirë se do të motivohen
qytetarët për të dal në zgjedhje...", vlerësojnë
analistët
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Bruksel, 10 prill - Eurokomisari Joha-
nes Han në një intervistë me korre-
spondenten e MIA-s nga Brukseli i
sqaron dilemat rreth deklaratës së
tij për fillimin e negociatave për
Maqedoninë e Veriut me BE në
muajin qershor. Ai thekson se është
siguruar fuqishëm nga lideri i opo-
zitës, Hristijan Mickoski se partia
do të luajë rol konstruktiv dhe
pjekur në zgjedhjet e ardhshme
presidenciale. "Demokracia
nënkupton bashkëpunimin kon-
struktiv ndërpartiak dhe aftësinë
për të bërë kompromis. Bojkoti nuk
është shenjë e pjekurisë demokra-
tike. Perspektiva evropiane e Ma-

qedonisë së Veriut duhet të shihet
si një qëllim kombëtar dhe stra-
tegjik i të gjitha forcave politike, që
kërkon një angazhim aktiv dhe
konstruktiv nga të gjitha partitë po-
litike dhe nga  shoqëria civile. Në
këtë pjesë, kam marrë garanci nga
udhëheqësi i opozitës, Hristijan
Mickovski që ata do të luajnë një
rol aktiv dhe konstruktiv në
zgjedhjet presidenciale dhe nuk
kam arsye  të dyshoj për këtë", është
shprehur eurokomisari Han. Ai ka
folur edhe për zërat se Maqedonia
në qershor nuk do të marrë datë

konkrete për fillim të bisedimeve
me BE-në, ndërsa është zotuar se
do ketë raport pozitiv për Maqedo-
ninë.

"Raportet tona janë vlerësim
objektiv dhe bazohen në faktet. Siç
thash, Maqedonia e Veriut ka reali-
zuar avancim të rëndësishëm dhe
të dukshëm në shumë sfera.
Marrëveshja e Prespës është një
hap historik. Nëse ruhet dinamika
reformuese, siç edhe pres, raporti
për vendin do të jetë i qartë. Men-
doj që çdo vend kandidat duhet të
përgatisë ekipet negociatore në

kohë dhe të pajiset me ekspertët
më të mirë. Cilësia e këtyre ekipe-
ve do të jetë vendimtare për për-
parimin e mirë të negociatave", tha
Hani, ndërsa ka pranuar se BE për-
ballet me një kohë sfidash me
zgjedhjet e BE-së dhe Bregzitin,
po përmend vetëm dy. "Kjo kërkon
vëmendje politike, e cila është nor-
male. Prandaj është e rëndësish-
me të komunikohen  interesat rea-
le të BE-së në vazhdimin e procesit
të zgjerimit, bazuar në parimin e
meritës. Integrimi i Ballkanit
Perëndimor është një investim në
paqen, stabilitetin dhe prosperi-
tetin e fqinjësisë sonë të afërt: per-
spektiva evropiane është nxitja
kryesore gjeopolitike për reformat
dhe një garanci për harmonizimin
gradual të rajonit me standardet
dhe vlerat evropiane. Dështimi i
mbështetjes së premtuar ndaj per-
spektivës evropiane në Ballkanin
Perëndimor nënkupton largimin
nga rajoni të aktorëve të tjerë me
agjenda të ndryshme politike dhe
vlera të ndryshme, kjo nuk mund
të jetë në interes të BE-së", ka thënë
Hani. 

Shkup, 10 prill - Çekia është vend i cili
që nga pavarësia e vendit tonë na
jep mbështetje të plotë, të rëndësi-
shme dhe inkurajuese për zhvilli-
min e marrëdhënie jashtëzakoni-
sht të mira. Kjo mbështetje vjen
nga Qeveria e Republikës së Çekisë,
si dhe nga populli i atij vendo, është
me intensitet jashtëzakonisht pozi-
tiv edhe në forumet ndërkombë-
tare, posaçërisht në Bashkimin
Evropian, dhe vjen si mirënjohje
për Republikën e Maqedonisë së
Veriut dhe për politikat e saj. Këtë e
theksoi kryeministri Zoran Zaev në
takimin e djeshëm në Shkup me
delegacionin qeveritar të Repu-
blikës së Çekisë të kryesuar nga Zë-
vendëskryetari i parë i Qeverisë në
Pragë, Jan Hamaçek. Siç kumtuan

nga kabineti qeveritar, kryeministri
Zaev theksoi se Qeveria e RMV-së
është e përkushtuar në proceset
reformuese euro-atlantike, në zh-
villimin e konceptit “Një shoqëri
për të gjithë”, në modelin maqedo-
nas të zgjidhjes së marrëdhënieve
të mira fqinjësore për zgjidhje të
çështjeve më të vështira si dhe
lidhur me kontributin e bashkëpu-
nimit rajonal mes vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor. Çekia në korrik
të këtij viti e ndërmerr kryesimin
me Grupin e Vishegradit të vende-
ve anëtare të BE-së nga Evropa e
Mesme, dhe Republikës së Maqe-
donisë së veriut, shtohet, është e
bindur se edhe nga atje do të vijë
mbështetja për vendimin për kon-
firmimin e datës për hapje të kapi-

tujve për negociata për këtë vit. Im-
puls i fuqishëm në atë drejtim do të
jetë edhe ratifikimi i Protokollit për
inkuadrim në NATO të cilin parla-
menti çek e paralajmëroi gjatë
muajve në vijim.

“Si partnere e përkushtuar e
vendit tonë lidhur me aspiratat për
anëtarësim në BE, dy vendet tona
mbeten fuqimisht të përkushtuara
në zgjidhjen e përbashkët të intere-
sit të posaçëm për BE-në, siç është,
për shembull, kriza e emigrantëve.
Dëshmi e fuqishme e këtij përkush-
timi të përbashkët është Marrëve-
shja e nënshkruar dje për dona-
cion në vlerë prej rreth një milion
euro, që përfshin disa segmente të
sigurisë për modernizim teknik
dhe ripajisje të disa njësive organi-

zative pranë MPB-së, me theks të
posaçëm në problematikën e mi-
gracionit”, tha kryeministri Zaev
në takim.  Zëvendëskryeministri
çek Hamaçek në takim me krye-
ministrin Zaev e theksoi, ceket, ba-
shkëpunimin jashtëzakonisht të
rëndësishëm të forcave të siguri-

mit të të dy vendeve në kufi, dhe
theksoi se Republika e Çekisë mbe-
tet e hapur për këtë bashkëpunim
edhe në të ardhmen, madje edhe
kur kontrollin e kufirit do ta ndajnë
policia e RMV-së dhe forcat e ba-
shkuara policore evropiane “Fron-
teks”.

Gjermania,
partner i
parë tregtar 
i RMV-së
Shkup, 10 prill - Zëvendë-
skryeministri për çështje
ekonomike Koço Angju-
shev krahas prezencës së
aktiviteteve të ditës së dytë
të Forumit energjetik “Dia-
logu i Berlinit për tranzi-
cion energjetik” dje ka rea-
lizuar më shumë takime
pune në Berlin. Angjushev,
siç ka informuar Kabineti i
tij, ka realizuar takim më
Valter Defën, këshilltar spe-
cial i nominuar nga Qeveria
i angazhuar për mbështetje
dhe planifikim e realizim të
politikave ekonomike në
Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë së Veriut. “Në
takim është diskutuar për
prioritete strategjike të Qe-
verisë në drejtim të zhvilli-
mit më të shpejtë dhe të
qëndrueshëm. Roli i Defës
si profesionist me përvojë
të gjatë në KE është të
ndihmojë në modifikimin e
strategjive qeveritare, poli-
tika dhe projekte për har-
monizimin me standardet
dhe rregullat evropiane si
pjesë e reformave në proce-
sin e fillimit të negociatave
për anëtarësim në BE”,
thuhet në komunikatë. Zë-
vendëskryeministri
mëngjesin e djeshëm është
takuar me sekretarin sh-
tetëror parlamentar në Mi-
nistrinë e Ekonomisë dhe
Energjetikës, Tomas Barajs
dhe me bashkëkryesuesin e
Komitetit të përzier për ba-
shkëpunim ekonomik mes
Republikës së Maqedonisë
së Veriut dhe Republikës
Federale të Gjermanisë,
Helge Tolksdorf.

Shkup, 10 prill - Qeveria e Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut në
ueb faqen e saj nga dita e mërkurë
i ka publikuar të gjitha dokumen-
tet e nënshkruara me palën greke,
gjatë vizitës së fundit të kryemini-
strit grek Aleksis Cipras, në Shkup.
Nga ueb faqja e Qeverisë opinioni
do të ketë qasje në versionin
origjinalë të Planit Aksional, të

nënshkruar kryeministrat Zoaran
Zaev dhe Aleksis Cipras, doku-
ment ky i paraparë edhe me
Marrëveshjen e Prespës, me struk-
turë të gjithë bashkëpunimit të
ardhshëm në nëntë fusha në
fokus të zbatimit të Marrëveshjes.
"Qeveria do të publikojë edhe Me-
morandumin për bashkëpunim
me Bashkimin Evropian, i nënshk-

ruar nga zëvendës-kryeministri
Bujar Osmani dhe ministri alter-
nativ i Punëve të Jashtme për çë-
shtje evropiane nga pala greke.
Me këtë dokument verifikohen të
gjitha bashkëpunimet e ardhsh-
me në raport me shfrytëzimin e
fondeve evropiane, bisedimeve
paraqasëse dhe "know-how" që
Greqia do t'ia ofrojë Maqedonisë

së Veriut në rrugën drejt BE-së",
njoftoi zëdhënësi i Qeverisë, Mile
Boshnjakovski. Qeveria, po ashtu
do t'i bëjë publike edhe memoran-
dumet e nënshkruara për zhvilliim
ekonomik, sipas shembullit të me-
morandumit të nënshkruar me
Gjermaninë, si dhe për bashkëpu-
nim të Ministrisë për Transport
dhe Lidhje. (D.J.)

ZAEV PRITI ZËVENDËSKRYEMINISTRIN E ÇEKISË

Mbështetje çeke për në NATO dhe negociata me BE-në
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Marrëveshjet me Ciprasin, Qeveria i ndanë me opinionin 
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JOHANES HAN PËR MIA 

Mora garanci nga Mickoski
se nuk do të ketë bojkot

"Perspektiva evropiane
duhet të shihet si një
qëllim kombëtar dhe
strategjik i të gjitha
forcave politike, që
kërkon një angazhim
aktiv dhe konstruktiv nga
të gjitha partitë politike
dhe nga  shoqëria civile.
Në këtë pjesë, kam marrë
garanci nga udhëheqësi i
opozitës, Hristijan
Mickovski që ata do të
luajnë një rol aktiv dhe
konstruktiv në zgjedhjet
presidenciale dhe nuk
kam arsye  të dyshoj për
këtë", është shprehur
eurokomisari Han



6 AKTUALE
Koha, e enjte, 11 prill 2019 

Paditet nëna që braktisi
fëmijën e saj
Prokuroria Publike e Shkupit para
Gjykatës Penale ngriti aktakuzë për
nënën e foshnjës 13 muajshe, e cila në
korrik të vitit të kaluar kishte thyerje në
kafkë,  kishte lëndime në tru dhe thyerje
të duarve dhe këmbëve. Për të aku-
zuarën,e cila ngarkohet për vepër penale
- lënien dhe maltretimin e fëmijës, Proku-
roria e Gjykatës ka kërkuar përveç shqip-
timit të dënimit dhe mjekim të obliguar
psikiatrik në liri. Nga rezultatet e dëshmi-
ve psikiatrike ndaj personit të akuzuar ka
dalë se ajo veprën e ka kryer në gjendje në
të cilën nuk ka pasur aftësi që ta kuptojë
veprën dhe gjendjen e ulur që të me-
naxhojë me veprimet e saja  dhe kupti-
min e thelbit të veprimtarisë së saj. Duke
pasur parasysh atë se ekzistojnë kushte
ligjore për shqiptimin e masës së sigurisë
në rast të vetëdijes së ulur, prokurori pu-
blik adekuat i Gjykatës i propozoi, me sh-
qiptimin e dënimit, personit t’i shqiptojë
edhe masën e sigurisë - mjekim i dety-
rueshëm psikiatrik në liri.

Policia zbulon hajnin që
plaçkiti në shitore
Policia e Tetovës tërësisht e ka zbardhur
plaçkitjen, e cila është kryer më 8 prill të
këtij viti rreth orës 22:50 minuta në një
shitore në rrugën “Strasho Pinxhur” në
Tetovë. I dyshuar që e ka kryer këtë vepër
penale është 43 vjeçari me iniciale SH.SH
nga fshati Nerasht i Tetovës. Të martën,
rreth orës 19:30 personi me inicialet
SH.SH është arrestuar dhe mbajtur në
stacionin policor të Tetovës. Pas doku-
mentimit të plotë të rastit, kundër tij do të
pasojë padi adekuate, njofton policia e
Tetovës.

Një grua 30 vjeçare
denoncon burrin për dhunë
Të martën mbrëma, një 30 vjeçare nga
Gostivari ka denoncuar dhunë familje të
cilën e ka kryer burri i saj, 36-vjeçari me
iniciale H.E. Sipas policisë, i denoncuari
H.E. disa herë e ka sulmuar gruan e tij
psiqikisht dhe fizikisht, pas çka është ar-
restuar dhe mbajtur në stacionin policor
të Gostivarit. Po ndërmerren masa për
zbardhjen e plotë të rastit, njofton policia
e Gostivarit.

Në Gostivar lëndohet
punëtor nga Kondova
Të martën rreth orës 13.00 në stacionin
policor të Gostivarit është denoncuar se
në një objekt në ndërtim e sipër, i cili gjen-
det në rrugën “Branko Stanoeviq” në Go-
stivar, pronë e 64-vjeçarit me iniciale H.S
nga Gostivari, një person me iniciale S.XH.
51-vjeçar nga fshati Kondovë i Shkupit,
përderisa ka kryer punë ndërtimore ka
rënë poshtë dhe për pasojë ka marrë lën-
dime të rënda trupore. Pas marrjes së
ndihmës mjekësore në spitalin “Ferid Mu-
rat” në Gostivar, ai është transferuar në
klinikën “Nëna Terezë” në Shkup. Hetime
në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip i
stacionit policor të Gostivarit dhe po pu-
nohet në zbardhjen e plotë të rastit. (U.H)

KRONIKË

Shkup, 10 prill - Prokuroria Spe-
ciale Publike (PSP) nuk mbetet
në histori dhe nuk është e vër-
tetë se në bisedimet me opo-
zitën kanë ardhur në përfun-
dim se më nuk do të ketë
funksionojë. Përkundrazi, PSP-
ja do të funksionojë, tha
zëdhënësi i Qeverisë Mile Bo-
snjakovski, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve për bi-
sedimet me opozitën për ligjin
për prokurori publike. Bo-
shnjakovski potencoi se bisedi-
met nuk zhvillohen pas dyerve
të mbyllura sepse gjithmonë
ka informacione në opinion,
ndërsa ministrja e Drejtësisë
Renata Deskovska gjithmonë
është e gatshme që t’i japë të
gjitha hollësitë. Ligjin nuk e
shkruajmë për ne, por për qyte-

tarët, theksoi Boshnjakovski.
Qëllimi, theksoi, është që të
kemi shumicë prej dy të treta-
ve, ky ligj të jetë ai që do të na e
përshpejtojë rrugën drejtë Ba-
shkimit Evropian që ta marrim
datën. “Ky është një nga ligjet
reformatore, të cilin përfaqë-
suesit e Bashkimit Evropian
presin që ta sjellim së bashku
dhe të gjejmë zgjidhje të për-
bashkët”, tha Boshnjakovski.

Zëdhënësi i Qeverisë foli
edhe për mundësinë që presi-
denti Gjorge Ivanov ta amni-
stojë të dënuarit e 27 prillit.
"Qeveria konsideron se presi-
denti Ivanov nuk mund t’i am-

nistojë të dënuarit për 27 pril-
lin, sepse mund ta shkel Kush-
tetutën dhe Ligjin. Ekzistojnë
dy arsye për shkak të të cilave
nuk mund të udhëhiqet proce-
durë për amnisti nga ana e she-
fit të shtetit, procedura udhëhi-
qet vetëm përmes Ministrisë së
Drejtësisë. Me shikim se nuk
ekziston mundësi ligjore për
amnisti nga ana e shefit të sh-
tetit, procedura udhëhiqet
vetëm përmes Ministrisë së
Drejtësisë, me shikim se nuk
ekziston bazë ligjore për amni-
sti pa procedurë paraprake në
këtë Ministri”, tha Boshnjakov-
ski. Ai përkujtoi se është fshirë

neni 11 i Ligjit për amnisti, i cili
ka parashikuar procedurë të til-
lë nga ana e presidentit të shte-
tit.

“Me vendim heqës të
Gjykatës Kushtetuese nga viti
2016 ai nen nuk është kthyer,
nuk është “ringjallur”, që mund
të thuhet me shprehje gjyqë-
sore, ashtu që nuk ekziston në
sistemin juridik të shtetit tonë
instrument i tillë”, thotë Bo-
shnjakovski. Pengesa e dytë, siç
theksoi zëdhënësi qeveritar,
është fakti se kemi zgjedhje
presidenciale dhe në këtë pe-
riudhë nuk ekziston mënyrë  të
amnistohet. “Fakt është se deri
në këtë moment në Ministrinë
e Drejtësisë gjithashtu nuk
kanë arritur kurrfarë kërkesa
për amnisti të personave të dë-
nuar në ngjarjet e 27 prillit.
Gjithçka që do të bëhet jashtë
këtyre kornizave definitivisht
mund të jetë shkelje e ligjeve
dhe Kushtetutës. Nuk presim
se presidenti mund ta bëjë atë”,
tha Boshnjakovski. (D.J)

Shkup, 10 prill - Një këmbësor pe-
sëdhjetë e shtatë vjeçar humbi jetën në
një aksident rrugor që ndodhi dje në bule-
vardin “Video Smilevski-Bato” në lagjen
Novo Lisiçe të Shkupit, kur u godit nga një
automjet me targa gjermane, i drejtuar
me autorizim nga një shtetase e vendit
tonë. Prokurori operativ publik nga Proku-
roria Themelore Publike Shkup, së bashku
me  ekipet e hetimit të Ministrisë së Punë-
ve të Brendshme dhe përfaqësuesve të In-
stitutit të Mjekësisë Ligjore, kriminalistikës
dhe deontologjisë mjekësore mbrëmë
kanë kryer ekspertizë.

Sipas të dhënave paraprake, siç citon
Prokuroria Publike, aksidenti ndodhi kur
këmbësori 57-vjeçar ka dalë nga bulevardi
jashtë kalimit të shënuar për këmbësorë.

Gjatë kësaj ai është goditur nga automje-
ti “Shkoda aktavia” me targa gjermane, i
drejtuar me autorizim nga një shtetase
maqedonase. Nga goditja, këmbësori ka
ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Pas
urdhrit të prokurorit publik, trupi i të ndje-
rit është dhënë në autopsi, ndërsa do të
hetohet edhe prania e alkoolit në gjak dhe
në urinë tek shoferi i automjetit.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme
kërkuan që të kryejnë verifikimin e xhiri-
meve të  video-mbikëqyrjes në objektet
përreth dhe të sistemit “Qyteti i sigurt” me
qëllim që të konfirmojnë nëse kamerat e
kanë regjistruar ngjarjen. Në drejtim të
konfirmimit të gjendjes faktike do të lë-
shohet  edhe urdhër për ekspertizë qarkul-
luese-teknike.

Mbi 120 gjoba për
parkim të gabuar
Shkup, 10 prill - Në rajonin e Shkupit gjatë
24 orëve të kaluara policia ka shqiptuar
123 gjoba për parkim të palejuar, ndërsa
me automjetin special “karrotreci” janë
marrë 92 automjete. Sipas buletinit ditor
të SPB Shkup, 24 orët e kaluara nga ko-
munikacioni janë larguar 24 shoferë, të
cilët drejtonin veturën para se të marrin
patentë shoferin dhe dy shoferë fille-
starë, si dhe 21 automjete të paregjistrua-
ra. Policia ka sanksionuar edhe 14 shoferë
të cilët kanë drejtuar automjetin më sh-
pejtë se sa është e lejuar. Janë evidentuar
edhe dy shoferë për mos posedim të rri-
pit të sigurisë dhe 10 vozitës të cilët fli-
snin në celular derisa drejtonin veturën.
Gjatë 24 orëve të kaluara ka pasur 11 aksi-
dente trafiku. Në katër prej tyre më lehtë
janë lënduar pesë persona.

Humbi jetën një këmbësor 
në Novo Lisiçe

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

QEVERIA NUK HEQ DORË NGA PROPOZIM-LIGJI

PSP-januk mbetet në histori
“Ky është një nga
ligjet reformatore,
të cilin
përfaqësuesit e
Bashkimit Evropian
presin që ta sjellim
së bashku dhe të
gjejmë zgjidhje të
përbashkët”, tha
Boshnjakovski

QEVERIA KUNDËR GJUHËS SË URREJTJES 
Absolutisht Qeveria e dënon çdo lloj përhapje
të gjuhës së urrejtjes në Maqedoninë e
Veriut, pavarësisht se ku është shprehur në
mediat sociale, në tribuna, kongrese, pres-
konferenca, kështu tha të mërkurën para
gazetarëve zëdhënësi i Qeverisë Mile
Boshnjakovski. "Gjithherë e kemi dënuar
shprehjen e gjuhës së urrejtjes edhe në këtë

rast e dënojmë ashpër", potencoi
Boshnjakovski, i pyetur nga gazetarët për
gjuhën e shprehur me tone të cilësuar
urrejtje të kreut të Bashkësisë Fetare Islame
(BFI), Sulejman Rexhepi, e drejtuar në
ceremoninë e vënies së gurthemelit të një
xhamie, ndërsa videon e fjalimit të tij në të e
ka shpërndarë vet në mediat sociale.  



7AKTUALE
Koha, e enjte, 11 prill 2019 

Omer XHAFERI

Shkup, 10 prill - Prokuroria Publike
nuk e respekton Avokatin e Popul-
lit. Kallëzimet penale të iniciuara
kundër nëpunësve policor për
tejkalim të kompetencave nga zyra
e Ombudsmanit, Prokuroria Pu-
blike shpesh herë i refuzon me ar-
syetime të shkurta “vepra nuk he-
tohet në bazë të detyrës zyrtare”.
Këto vërejtje mund të gjenden në
raportin e Avokatit të Popullit për
vitin 2018, ku mes tjerash, thuhet
se është shtuar numri i parashtre-
save që lidhen me mos ndër-
marrjen e masave kundër denonci-
meve dhe padive të qytetarëve.

“Paditë janë dorëzuara deri te
Prokuroritë në Shkup, Veles dhe
Gostivar, për vepra të ndryshme pe-
nale. Për këto raste ne e kemi sigu-
ruar dokumentacionin e duhur, si
dëshmi për zbatimin e forcës fizike,
frikësimin dhe shkaktimin e lëndi-
meve ndaj qytetarëve, nga ana e

nëpunësve policor. Shpeshherë
këto masa janë të shoqëruara edhe
me ofendime në baza etnike. Këto
veprime e vënë në pikëpyetje
mënyrën e zbatimi të ligjit. Kësisoj
edhe njëherë e vërtetojnë nevojën
e realizimit të një hetimi serioz, të
plotë dhe objektiv me qëllim kon-
statim se vallë bëhet fjalë për zba-
tim apo shkelje të ligjit”, thuhet në
raportin e Ombudsamnit.

Qëndrim i Avokatit të Popullit
është se Prokuroria Publike, nuk i
heton mjaftueshëm vërejtjet dhe
paditë e dorëzuara nga ana e tyre.
Në raportin vjetor të punës së
Avokatit të Popullit, thuhet se
Prokuroritë nuk duhet ta injorojnë
faktin kur ata i vërtetojnë shkeljet
kushtetuese dhe ligjore ndaj qyte-
tarëve. Megjithatë, ata shprehen
optimist se kjo çështje do të rre-
gullohet pasi që Ombudsmani të
filloi me punë në dy repartet e spe-
cializuara, për mbikëqyrjen e ve-
prime policore dhe pjesëtarëve të
policisë së burgjeve. Vërejtje tjetër
e Avokatit të Popullit sa i përket
punës së policisë janë shkeljet se-

rioze gjatë procedurës për kundër-
vajtje. Nga procedimi i ankesave të
qytetarëve siç thuhet në këtë Ra-
port, është konstatuar se MPB u sh-
qipton gjoba të larta qytetarëve,
nuk e vërteton gjendjen faktike
dhe nuk i dëgjon qytetarët. Këto
vendime policor për kundërvajtje
qytetarët i vendosin para aktit të
kryem dhe të njëjti detyrohen ti pa-
guajnë gjobat përmes përmbarue-
seve. 

“Organet për kundërvajtje nuk
i përfillin udhëzimet e tona dhe pa-
rimin e gjykimit të drejtë, aty ku
është vërtetuar se personi i akuzuar
për veprën penale/kundërvajtje ka
të drejtë të gjykimi të drejtë dhe
publik, para një gjykatë të pavarur
dhe të barabartë”, thonë nga Om-
budsmani. Brenda vitit të kaluar
zyra e Avokatit të Popullit, ka sh-
qyrtuar edhe parashtresa për pro-
blemet në pikat kufitare, kontrollet
policore dhe mbajtja e disa perso-
nave të caktuar, të cilat asnjëherë
nuk janë ndeshë me ligjin.

“Në bazë të këtyre ankesave, ku
tregohet mbajtja e pa arsyeshme

dhe tendencioze në pikat kufitare,
pa ndonjë sqarim,për personat të
cilët asnjëherë nuk kanë pasur pro-
blem me ligjin, ne zhvilluam takim
dhe konsultim me funksionar të
lartë të policisë. Gjatë këtyre taki-
meve ne kërkuam që të largohen
nga evidenca elektronike e Mini-
strisë për Punë të Brendshme, per-
sonat për të cilët nuk zhvillohen
asnjë lloj i procedurave penale dhe
të cilat në pikat kufitare mbahen
pa arsye, vetëm në bazë të ‘njohuri-
ve operative’”, thonë nga Avokati i
Popullit. Kur flasin për këtë çështje,
nga atje shtojnë se evidenca e per-
sonave që bien nën regjimin e kon-
trollit të detajuar në pikat kufitare
duhet të jetë mirë e shqyrtuar, e ar-
syetuar dhe rregullisht e azhur-
nuar. Ndryshe, me qëllim kthimin e
besimit te qytetarët, Avokati i Po-
pullit ju rekomandon nëpunësve
policore dhe Prokurorisë Publike të
Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, zbatimin e normave ligjore,
qasjen korrekte dhe profesionale, si
dhe respektimin e lirive dhe të drej-
tave të njeriut.

Shkup, 10 prill - Agjencia për shërbi-
me mediatike audio dhe audiovi-
zuale (ASHMAA) porosit se Qeve-
ria nuk i respekton rekomandimet
e Brukselit për pavarësinë e rregul-
latorit për mediumet si reagim i
vendimit të djeshëm të Qeverisë, të
japë mendim negativ për Stra-
tegjinë rregullatore për zhvillim të
veprimtarisë audio dhe audiovi-
zuale për periudhën e viteve 2019-
2023 dhe të kërkojë rishikimin e
tij. Agjencia është befasuar papri-
tur nga vendimi i djeshëm i Qeve-

risë, të japë mendim negativ për
Strategjinë rregullatore për zhvil-
lim të veprimtarisë audio dhe au-
diovizuale për periudhën e viteve
2019-2023 dhe të kërkojë rishiki-
min e tij për shkak të asaj që nuk
është harmonizuar me ” dokumen-
tet tjera strategjike për zhvillim të
këtij rajoni”. Me vendimin të japë
mendim dhe të kërkojë rishikim,
Qeveria, i tejkaloi kompetencat e
saj dhe veproi në kundërshtim me
drejtimet e raporteve të Komisio-
nit Evropian për përparimin e

RMV-së dhe në rekomandimet e
Këshillit të Evropës, për garantim
të pavarësisë së trupave rregullator
në fushën e mediumeve, thonë
nga ASHMAA.

Në rekomandimin kyç të Kë-
shillit të Evropës për pavarësinë
dhe funksionimin e trupave rre-
gullator, shtojnë, e qartë dhe pa
mëdyshme theksohet se autorite-
tet publike nuk guxojnë të
ndikojnë në pavarësinë e rregulla-
torëve mediatik. Qëllimi bazë i
këtyre rekomandimeve, poten-

cojnë, është të parandalohen pikë-
risht këto ndërhyrje të pushtetit
ekzekutiv në punën e rregullatorë-
ve. Nga ASHMAA sqarojnë se Stra-
tegjia rregullatore është dorëzuar
deri te Qeveria, te Kuvendi dhe te
MSHIA jo për miratim, por që t’i
informojë për gjendjet rrjedhëse
në sferën mediatike, si dhe për ak-
tivitetet që do t’i ndërmarrë Agjen-
cia në pesë vitet e ardhshme, në
drejtim të përmirësimit të aspekte-
ve të caktuara në fushën e mediu-
meve.“Kjo strategji nuk është e pa-

pajtueshme me, siç citon Qeveria,
“dokumentet tjera strategjike për
zhvillim të kësaj fushe”, duke marrë
parasysh se dokumente të tilla nuk
ekzistojnë. Agjencia, që të përpu-
nojë strategji cilësore dhe të përm-
bajtur, në përgatitjen e saj i përf-
shiu opinionin ekspert më të gjerë,
shoqatat gazetareske, organizatat
qytetare nga fusha e mediumeve,
përmes pjesëmarrjes në mbledhje
të mbajtura të shumta dhe debate
publike”, potencojnë nga ASH-
MAA. (Q.A)

Kujdes kur
raportohet për
vetëvrasjet
Shkup, 10 prill - Shoqata e Gaze-
tarëve të Maqedonisë dhe Kë-
shilli për Etikë në Mediat në Ma-
qedoni, me rastin e raportimit të
mediave në lidhje me rastet e
vetëvrasjeve kërkojnë që gaze-
tarët të respektojnë normat dhe
standardet etike dhe të përm-
bahen nga raportimi senzaciona-
list. Gjithashtu, kujtojmë nenin 7
nga Kodi i Gazetarëve, sipas të ci-
lit “gazetari do ta respektojë pri-
vatësinë e personit, përveç kur
kjo bie ndesh me interesin pu-
blik. Gazetari është i detyruar ta
respektojë dhimbjen dhe
vuajtjen e personit”. Njëkohësi-
sht, kujtojmë se obligimi i me-
diave është i përshkruar edhe në
nenin 8 të Kodit dhe sipas tij:
”mënyra e informimit në raste të
fatkeqësive duhet të jetë e çliruar
nga senzacionalizmi”. Këto nene
të Kodit shprehin qartë obligi-
min e gazetarëve të raportojnë
për rastet me vetëvrasje vetëm
nëse bëhet fjalë për interes më të
gjerë publik, ose, në raste kur
bëhet fjalë për persona publike,
me qëllim që të informohet pu-
bliku në mënyrë objektive dhe të
mos paraqiten spekulime të
ndryshme. Por, edhe në këto ra-
ste gazetarët duhet të raportojnë
në mënyrë të balancuar, me pro-
va të sigurta nga burimet rele-
vante dhe gjithmonë duke re-
spektuar dhimbjen personale
dhe të të afërmve. Përveç kësaj,
siç thekson Organizata Botërore
e Shëndetësisë, duhet të kush-
tohet vëmendje të veçantë gjatë
raportimit për rastet e vetëvra-
sjeve, duke pasur parasysh
mundësinë e përsëritjes së një
akti të tillë nga kategoritë e rre-
zikuara të qytetarëve. Nga ana
tjetër, mediat luajnë rol të veçant
në përpjekjen për t’i kuptuar fak-
torët që kanë kontribuuar për
këtë problem, si dhe të edukojnë
publikun, posaçërisht ato që për-
ballohen me një rrezik të tillë të
sjelljes me qëllim që të kërkojnë
ndihmë përkatëse.

ASHMAA ME AKUZË TË RE PËR PAVARËSINË E MEDIAVE

Qeveria nuk i respekton rekomandimet e Brukselit
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PARREGULLSI NË SISTEMIN E DREJTËSISË

Prokurorët nuk e përfillin
Avokatin e Popullit!

Avokatit i Popullit
pretendon se Prokuroria
Publike nuk i heton
mjaftueshëm vërejtjet
dhe paditë e dorëzuara
nga ana e tyre. Në
raportin vjetor të punës
së Avokatit të Popullit,
thuhet se Prokuroritë nuk
duhet ta injorojnë faktin
kur ata i vërtetojnë
shkeljet kushtetuese dhe
ligjore ndaj qytetarëve.
Në raport me qytetarët,
fare më e mirë nuk është
as MPB, e cila shpeshherë
shqipton gjoba pa e
pasur parasysh gjendjen
faktike

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 10 prill - Banka Popullore pas
uljes së shkallës së interesit në
muajin paraprak, vlerësoi se është
adekuate në kushtet aktuale eko-
nomike dhe financiare dhe në
javën e fundit vendosi ta mbajë në
nivel prej 2.25 për qind. Në
seancën e Komitetit për politikë
operative monetare të Bankës Po-
pullore është konkluduar se nga
ulja e shkallës së interesit në
muajin mars e deri më tani nuk
janë vërejtur ndryshime të mëdha
në trendet tek treguesit kyç për po-
litikën monetare. “Treguesit dhe
vlerësuesit e fundit makroekono-
mik udhëzojnë në disa lëshime
lidhur me dinamikën e projektuar,
por vëzhgimet për ambientin për
zbatimin e politikës monetare
kryesisht janë të pandryshueshme
lidhur me vlerësimet paraprake.
Në vijim janë edhe vlerësimet e
reja të varijableve makroekono-
mike dhe rreziqet në kuadër të cik-
lit të rregullt pranveror të projek-
sioneve”, theksojnë në kumtesë
nga Banka Popullore. Krahasimi i
treguesve të fundit makroekono-
mikë me dinamikën e tyre projek-
tuese në kuadër të ciklit të muajit
tetor të projeksioneve, sipas Komi-
tetit drejton në disa lëshime në
segmente të ndara nga ekonomia.

“Të dhënat vijuese të disponue-
shme me frekuencë të lartë për pe-
riudhën janar-shkurt të vitit 2019

drejtojnë në zhvendosje të volit-
shme të mëtutjeshme në ekono-
mi, të dukshme përmes rritjes së
përshpejtuar të industrisë dhe
tregtisë, si dhe përmes përshpej-
timit të konsiderueshëm të rritjes
tek ndërtimtaria. Kjo, në mënyrë
shtesë me shkallë të rritjes së akti-
vitetit ekonomik në vitin 2018 prej
2.7 për qind që është mbi projekti-
min, është në përputhje me pritjet

për përshpejtim gradual të rritjes
ekonomike në periudhën e ardh-
shme”. Në kumtesë theksohet se
shkalla mesatare vjetore e infla-
cionit në tremujorin e parë të vitit
2019 arrin 1.2 për qind, që është
nën nivelin e projektuar me
projeksionin e muajit tetor. Njëhe-
rit, vlerësimet më të reja orien-
tojnë në presione më të dobëta
nga çmimet importuese në vitin

2019. Në kushte të tilla rreziqet
rreth shkallës së projektuar të in-
flacionit për këtë vit prej rreth dy
për qind në mënyrë vijues vlerë-
sohen si në rënie.

Të dhënat e disponueshme nga
statistika e jashtme tregtare për
muajin janar dhe shkurt orien-
tojnë në mundësi për realizimin e
deficitit pak më të madh tregtar
nga pritjet për tremujorin e parë të
vitit. Njëherit, të dhënat për tre-
gun e shkëmbimit nëm konkludim
me dekadën e dytë të muajit mars
tregojnë në realizimet e neto-
derdhjeve nga transfereve private
që janë afër pritjeve për tremujorin
e parë të vitit 2019. Rezervat devi-
zore në fund të muajit mars janë
pak më të ulëta në krahasim me
fundin e vitit të kaluar, me ç’rast
niveli i tyre edhe më tej është i lartë
dhe vazhdimisht është në zonë të
sigurt. Në tregun devizor, siç thek-
sojnë, lëvizjet janë edhe më tej të
volitshme, me ç’rast Banka Popul-
lore intervenon me blerjen e devi-

zave nga bankat.
Të dhënat e para monetare për

marsin e këtij viti, sipas Bankës Po-
pullore tregojnë rritje mujore edhe
tek depozitat edhe tek kreditë. Me
këtë rast, për shkak të realizimeve
më të mira në fund të vitit 2018,
rritjen e depozitave, të bazë vjeto-
re edhe më tej e tejkalon rritjen e
projektuar për fundin e tremujorit
të parë nga ky vit. Lidhur me aktivi-
tetin kreditor, realizimet më të
dobëta në fund të vitit të kaluar
kontribuojnë për mbajtjen e kredi-
timit në nivel më të ulët nga pritjet
dhe me këtë edhe për rritjen e tij
më të ulët vjetor lidhur me projek-
timin. Likuiditeti i bankave vendo-
re, siç konkludon Komiteti, është
mbajtur në nivel relativisht stabil
dhe të lartë, që kontribuon për
mungesë të nevojës tek bankat për
huamarrje në tregun ndërbankar
të depozitave të pasiguruara. Mje-
tet tepricë të lira, bankat edhe më
tej i orientojnë ndaj depozitave të
disponueshme tek Banka Popullo-
re, të cilat mundësojnë fleksibilite-
tet të lartë dhe qasje të mjeteve
për mbështetje papengesa kredi-
tore të subjekteve vendore.

Në tregun devizor, në muajin
mars, në kushte të rritjes së kërke-
sës për deviza, bankat e neto-bazës
kanë shitur deviza në transaksio-
net me klientët. Bankat e siguruan
kërkesën më të lartë për deviza në
tërësi nga likuiditeti personal devi-
zor. Banka popullore intervenon
me blerje mesatare të devizave
nga bankat mbështetëse.

Athinë, 10 prill - Besoj se pasi ekzi-
ston vullnet i mirë, do të kemi suk-
ses, përqendrohemi që ta kemi re-
zultatin më të mirë të mundshëm
dhe do ta kemi, thotë zëvendësmi-
nistri i Punëve të Jashtme të Greqi-
së, Marko Bolaris, i cili njëherësh
kryeson ekipin grek në Komitetin
për librat dhe shfaq optimizëm se
nga viti i ardhshëm  2019-2020, Ko-
miteti i përbashkët ndërdisiplinor i
ekspertëve (KPNE) për çështje hi-
storike, arkeologjike dhe arsimore,
do të ketë sukses që t’i mënjanojë
irredentizmin dhe revizionizmin
nga librat. Në konferencën për
shtyp në MPJ-në greke, duke u
përgjigjur në pyetjen e korrespon-
dentes së MIA-s nga Athina, Bolaris
sqaroi se mandati i Komitetit del
nga Marrëveshja ndërkombëtare e
nënshkruar mes të të dyja vendeve,
për librat në vitin shkollor 2019-
2020 që të mos përmbajnë irreden-

tizëm dhe revizionizëm dhe shton
se Komiteti nuk dëshiron të
udhëheqë procese të cilat zgjasin
gjatë.

“Dëshirojmë të jemi të sinqertë.
Për këtë edhe në takimet para-
prake, njëri në Selanik, tjetri në
Shkup, u përqendruam me sinqeri-
tet, të kemi rezultat, sepse ky është
mandati. Bëhet fjalë për komitet
të përzier të ekspertëve. Shumica e

tyre janë profesorë të fakulteteve,
por takimet tona nuk janë forume
akademike, konferenca akademike
nuk është konferencë shkencore,
por është takim i akademikëve, hi-
storianëve, shkencëtarëve të cilat
duhet ta zbatojnë Marrëveshjen e
Prespës dhe kjo marrëveshje thotë
se duhet që nga tavolina ta lar-
gojmë të gjithë atë që na ndan, e
ajo që na ndante ishte propaganda

e irredentizmit dhe revizionizmit”,
thotë  Bolaris, në përgjigjen e
pyetjes së korrespondentes së MIA-
s nga Athina. Zëvendësshefi i di-
plomacisë greke, sqaron se nga
momenti kur në Prespë marrëve-
shja ishte për atë që punët konkre-
te të largohen nga tavolina ” duhet
të dalin edhe nga librat, sepse kur
mësohet kjo krijohet problem në
shoqëritë dhe te popujt”.

Në pyetjen e korrespondentes
nga Athina, se a do të ketë sukses
Komiteti i përbashkët ndërdisipli-
nor i ekspertëve për çështje histo-
rike, arkeologjike dhe arsimore që
në afatin e paraparë, Bolaris, sh-
prehu optimizëm. “Unë besoj se
pasi ekziston vullnet i mirë, do të
kemi sukses. Ky në të vërtetë është
mandati. Mandati thotë se librat
në shtator nuk do të kenë irreden-
tizëm dhe revizionizëm. Dhe siç e
kuptoni, është shumë e rëndësish-

me që të përgjigjemi për këtë
marrëveshje, që të mos lemë hapë-
sirë dikujt që ka qëllim të keq që të
thotë se ishte lehtë që të merren
vesh, por nuk u bë. Përqendrohemi
që ta kemi rezultatin më të mirë të
mundshëm dhe do ta kemi”, thotë
zëvendësi i shefit të diplomacisë
greke, Marko Bolaris.

Më 12 dhe 13 prill, siç ishin
marrë vesh në takimin paraprak në
Shkup, Komiteti i përbashkët ndër-
disiplinor i ekspertëve për çështje
historike, arkeologjike dhe arsimo-
re do të mbajë takim të ri në Athinë.
Konferenca për shtyp në Ministrinë
e Punëve të Jashtme të Greqisë ish-
te e dedikuar në ekspozitën e fre-
skave, skulpturave dhe vepra të
priftit Lukas nga Sveta Gora, që nga
17 prilli e deri më 17 maj do të
mbahet në qendrën kulturore në
kuadër të konsullatës greke në
Stamboll.

BOLARIS PËR HEQJEN E PJESËVE IRREDENTISTE

Revizion i librave të historisë edhe me Greqinë

BANKA POPULLORE PËR SHKALLËN E INTERESIT

Kamatat prej 2.25 për qind adekuate,
rritja ekonomike përshpejtohet

Në kumtesë theksohet
se shkalla mesatare
vjetore e inflacionit në
tremujorin e parë të
vitit 2019 arrin 1.2 për
qind, që është nën
nivelin e projektuar me
projeksionin e muajit
tetor

FMN: EKONOMIA KËTË VIT ME RRITJE PREJ 3 PËR QIND 

Tre për qind rritje të ekonomisë vendase për këtë
vit parashikoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në
raportin më të ri Global. Për periudhën e
ardhshme parashikimi për rritjen e BPV-së në
Maqedoninë e Veriut është 3.1 për qind, ndërsa
deri në vitin 2024 do të arrijë 3.5 për qind. Nga
vendet e rajonit këtë vit rritje më e lartë është
paraparë në Kosovë 4.2 për qind, Shqipëri 3.7 për
qind, Serbi 3.5 për qind, Bullgari 3.3 për qind, Mal
të Zi 2.8 për qind dhe Kroaci 2.6 për qind. FMN në
raportin më të ri e zvogëloi parashikimin global

për rritjen e këtij viti në 3,3 për qind që është rritje
më e vogël nga viti 2016. Projeksioni i mëparshëm
ishte 3.5 për qind. Arsyeja për zvogëlimin e rritjes
janë tensionet tregtare nga dalja e Britanisë së
Madhe nga BE-ja, si dhe edhe problemet
ekonomike, para se gjithash vendet e pasura.
Rritje më të ulët FMN parasheh edhe për
ekonominë më të fuqishme botërore amerikane,
prej të projektuarave të mëparshme të 2.9 në 2.3
për qind. Në eurozonë rritja këtë vit do të jetë 1.4
për qind. 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Urim HASIPI

Tetovë, 10 prill - Gjithnjë e më
shumë nxënëset e shkollave të me-
sme vendosin që ta zgjedhin tek-
nologjinë informatike (IT) si pro-
fesion të tyre, tregojnë gjendjet e
universiteteve,  ndërsa të tilla janë
edhe qëndrimet e pjesëmarrësve
të “Digi Girlz“ karvanit të Majkro-
soft Maqedonia që po mbahet në
shumë qytete, që sot ishte në Te-
tovë. Karvani ka qëllim të ngja-
shëm, t’i inkurajojë dhe motivojë
vajzat e reja që të mendojnë për
edukim dhe punë në IT, kodim,
programim, inovacione në krijimin
dhe sajimin e IT ideve të reja.

“Neve, grave na gëzon  ajo sta-
tistikë e cila tregon se nga stu-
dentët që kanë përfunduar studi-
met tashmë është më i madh
numri i vajzave  se sa i djemve, që

flet për faktin se gratë janë më të
qëndrueshme në procese, mendi-
me dhe vizione të caktuara.  Në
pjesën e biznes bashkësisë dhe
përfshirjes nga Digi Girlz spikeret
tona e kuptojmë se në qytetet rri-
tet përqindja e përfshirjes së grave
në IT shkencat dhe është ndërmjet
20 dhe 40 për qind varësisht nga
qyteti. Kështu kemi se me çka ti
inkurajojmë vajzat e reja të cilat
janë në udhëkryq në lidhje me
zgjedhjen. Mund të vërejmë nga
fidbeku i tyre pas përfundimit të
tribunave se definitivisht pas për-
fundimit të kësaj ngjarje te ata
ndryshohet drejtimi dhe matrica
e mendimit dhe fillojnë gjithnjë e
më shumë të interesohen për IT
shkencat”, tha Ema Ançevska.

Edhe nga Majkrosoft Maqedo-

nia thonë se përfshirja e vajzave
është rritur. “Majkrosoft tashmë 19
vite punën në ngjarje për përf-
shirjen e grave. Para së gjithash dë-
shirojmë t’i ndihmojmë që të
mund të bëjnë zgjedhje të vërtetë
në kohën e sotme kur teknologjitë
e reja gjithnjë e më shumë hynë
në poret dhe ky transformim digji-
tal është pjesë e së ardhmes. Me të
gjitha këto ngjarje dhe ligjërues
dëshirojmë që t’iu tregojmë se
gratë janë të barabarta me me-
shkujt dhe mund të arrihen rezul-
tate të mëdha dhe nga ana e tyre
dhe me përfshirjen e tyre në tekno-
logjinë dhe të ardhmen”, theksoi
Lupço Georgiev udhëheqës i  Majk-
rosoft për Maqedoni dhe Kosovë.

Veronika Kareva, profesoreshë
e Universitetit të EJL-së thotë se

përvoja e tyre tregon se ekziston
vlerë shtesë në të gjitha sferat kur
gratë janë përfshirë. “Si universi-
tet jemi shumë të lumtur që
gjithnjë e më shumë ka studente,
vajza të cilat vendosin për karrierë
në teknologji. Është e rëndësish-
me që të kenë  diversitet, të ketë
vajza  në sferat teknologjike sepse
kur ka forcë të grave në ekipin ai
është më kreativ dhe më inovativ.
Gjithashtu, vlerësoj se duhet të
ketë më shumë meshkuj në shken-
cat e gjuhëve. Sipas meje, ajo që
ne na ndan nga të gjithë është ajo
që insistojmë për diversitet në plot
kuptim të fjalës”, tha Kareva. Para
nxënësve të shkollave të mesme të
Tetovës folën edhe gra të suksessh-
me nga Maqedonia në sferën e IT
biznesit.

Shkup, 10 prill - Në tre muajt e parë
të këtij viti, përmes Aeroportit
ndërkombëtar Shkup dhe aeropor-
tit “Shën Apostull Pali” në Ohër, janë
transportuar 480.845 udhëtarë, që
është rritje prej shtatë përqindëve,
krahasuar me tremujorin e parë të
vitit të kaluar, publikoi sot TAV Ma-
qedoni, koncesionar i aeroporteve.
Aeroporti i Shkupit ka shërbyer
454.448 udhëtarë në tremujorin e
parë të këtij viti me 5,6 për qind
rritje në nivel vjetor, ndërsa përmes
atij të Ohrit janë transportuar
26.397, që është rritje vjetore prej
63.9 për qind. “Tremujorin e parë të
vitit 2019 e kemi përfunduar me
pothuajse gjysmë milionë udhë-
tarë në aeroportin ndërkombëtar
Shkup dhe aeroportin “Shën Apo-
stull Pali” në Ohër. Aeroporti i Shku-
pit e ka shënuar shkallën e pritur të
rritjes prej 5,6 përqindëve , që do të
jetë më e lartë në tremujorin e dytë
dhe të tretë të vitit, për shkak të
hapjes së katër destinacioneve të
reja Baden-Baden dhe Bremen, të
hapura në mars të këtij viti, si dhe
Larnaka dhe Turku, të cilat do të ha-

pen në korrik të këtij viti”, deklaroi
Alper Ersoj, drejtor i përgjithshëm i
TAV Maqedoni.

Rritja e numrit të udhëtarëve
për 64 për qind në aeroportin e Oh-
rit, siç theksoi Ersoj, është si rezultat
i tre linjave të reja ajrore të hapura
në gjashtë muajt e fundit, Vjena në
nëntor të vitit të kaluar dhe Mall-
me dhe Milano muajin e kaluar. “Me
katër destinacionet e reja që do të
hapen këtë verë - Memingen, Dort-
mund, Shtutgart dhe Dyseldorf,
presim që ta mbajmë shkallën e
lartë të rritjes së numrit të udhë-
tarëve në aeroportin në Ohër, me
këtë rast duke arritur rekorde të
reja. TAV Maqedoni, së bashku me
të gjitha trupat qeveritarë., në fu-
shën e aviacionit, do të vazhdojë të
punojë në zhvillim të rrjetit të linja-
ve ajrore në dy aeroportet. Në të
njëjtën kohë, kënaqësia e udhëtarë-
ve do të mbetet si një nga priorite-
tet tona të larta, me fokus në për-
mirësimin dhe risinë e shërbimeve
për kompanitë ajrore dhe udhë-
tarët”, deklaroi Ersoj. Sipas të dhë-
nave statistikore për qarkullim ajror

të TAV Maqedoni, nga janari deri
në mars të këtij viti, destinacionet
më frekuentuese nga Aeroporti
ndërkombëtar Shkup janë: Stam-
bolli me 10.9 për qind të tregut, Cy-
rihu (7.5 për qind), Bazeli (5.6 për
qind), Mallme (4.9 për qind), Vjenë
(4.8 për qind), Memingen (3.6 për
qind). Kompania me buxhet të ulët
“Uizer” ka transportuar numrin më
të madh të udhëtarëve me 67.4 për
qind të tregut, ndërsa pastaj pa-
sojnë Turkish erlajns me 8.4 për
qind, Gjermania Flug me 4.8 për
qind, Austrian erlajns me 4.7 për
qind, Edelvajs me 2.6 për qind dhe
Pegasus erlajns. Nga Aeroporti
ndërkombëtar Shkup 13 kompani
ajrore sigurojnë ndërlidhje deri në
42 destinacione të rregullta, ndërsa
nga ai i Ohrit 11 kompani ajrore
shërbejnë pesë destinacione të rre-
gullta dhe tetë sezonale. TAV Maqe-
doni e përfundoi vitin 2018 me
gjithsej 2.3 milionë udhëtarë në dy
aeroportet, që paraqet 16 për qind
rritje vjetore dhe me 19.750 fluturi-
me, gjegjësisht përqindje rritje vje-
tore. (F.P)

Të
shfrytëzohen
subvencionet
për biçikleta
Shkup, 10 prill - Qyteti i Shkupit i
përkujton qytetarët se mund t’i
shfrytëzojnë subvencionet për
blerjen e biçikletave dhe të kom-
pensojnë një pjesë të shpenzi-
meve të bëra gjatë blerjes së
biçikletës. Në thirrjen publike
për subvencione për furnizimin e
biçikletës, që Qyteti i Shkupit e
shpalli më 11 mars të vitit 2019
deri më tani janë paraqitur rreth
1600 qytetarë, që është pothuaj-
se gjysma e numrit të subvencio-
neve të planifikuara. Këtë volit-
shmëri, qytetarët e Shkupit do të
mund ta shfrytëzojnë në konklu-
dim me 30 qershorin e vitit 2019.
“Qytetarët, të cilët do të blejnë
biçikletë nga dita e shpalljes së
thirrjes publike (11 mars të vitit
2019), ndërsa në konkludim me
30 qershorin e vitit 2019, Qyteti i
Shkupit do t'u kompensojë një
pjesë të shpenzimeve të bëra
gjatë blerjes së biçikletës. Mjetet
që Qyteti i Shkupi do t’i subven-
cionojë janë në vlerë prej 50 për
qind nga vlera e biçikletës, por jo
më shumë se 3000 denarë për
person, me tatim të përfshirë
personal mbi të ardhurat”, thek-
sohet në kumtesën e Qytetit të
Shkupit. Aplikuesi duhet t’i
plotësojë këto kushte: të jetë qy-
tetar i Qytetit të Shkupit (komu-
nat: Aerodrom, Butel, Gazi Babë,
Gjorçe Petrov, Karposh, Kisela
Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe
Shuto Orizarë); aplikuesi i kërke-
sës deri më tani të mos ketë
marrë mjete financiare për furni-
zimin e biçikletës nga Qyteti i
Shkupit dhe biçikletën ta blejë
nga dita e shpalljes deri në ditën
e përfundimit të thirrjes publike.
Thirrja publike do të realizohet
sipas parimit “i pari i ardhur, i
pari shërbehet”. Një person
mund të parashtrojë vetëm një
kërkesë për marrje të subvencio-
neve për blerjen e një biçiklete.
Qëllimi i thirrjes së Qytetit të
Shkupit është që t’i stimulojë
qytetarët të shfrytëzojnë biçik-
letë në lëvizje të përditshme, si
mjet qarkullimi i cili është fi-
nanciarisht i kapshëm dhe eko-
logjik, sepse kontribuon për
uljen e rrëmujës në komunika-
cion, si dhe për uljen e ndotjes
së ajrit të ambientit. Kërkesën
për kompensim të një pjese të
shpenzimeve për blerjen e
biçikletës, së bashku me doku-
mentacionin e nevojshëm, qyte-
tarët në zarf të mbyllur i dorë-
zojnë në Arkivin e Qytetit të
Shkupit, në bulevardin “Ilinden”
nr.82, çdo ditë pune ora 9:00
deri në orën 15:00.

Sanksionohet
14 shoferë,
transportonin
udhëtarë pa
certifikata
mjekësore
Gostivar, 10 prill - Pas aksionit të
fundit të policisë për kontrolli-
min e zonës më të gjerë të Go-
stivarit, të automjeteve që reali-
zojnë transport publik të
udhëtarëve, janë sanksionuar 14
persona. Sipas SPB-së Tetovë,
në kontrolle janë përfshirë 29
automjete, kryesisht  furgona
që lëvizin drejt fshatrave të Go-
stivarit. Përskaj kësaj, janë gje-
tur nëntë shoferë që kanë drej-
tuar furgonët pa certifikatat
mjekësore, te katër është kon-
statuar mbingarkesë”, thek-
sojnë nga SPB-ja Tetovë.
Shkeljet e zbuluara janë sank-
sionuar me nëntë kundërvajtje
dhe pesë urdhërpagesa. Gjoba
për drejtimin e automjetit pa
certifikatë mjekësore është 300
euro, ndërsa për mbingarkesë
45 euro në kundër vlerë të dena-
rit.

NË AEROPORTIN E SHKUPIT DHE OHRIT

Gjysmë milionë udhëtarë për tre muaj

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

QYTETI I SHKUPIT
PËRSËRIT THIRRJEN

KARVANI I MAJKROSOFT MAQEDONIA NDALET NË TETOVË

Më shumë gra në IT sektorin
Veronika Kareva,
profesoreshë e
Universitetit të EJL-së
thotë se përvoja e tyre
tregon se ekziston vlerë
shtesë në të gjitha
sferat kur gratë janë
përfshirë. Edhe nga
Majkrosoft Maqedonia
thonë se përfshirja e
vajzave është rritur

Koha
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N
ë një restorant, në qendër
të Shkupit, në atë pjesë që
nuk konsiderohet tipike
shqiptare (diçka që

asnjëherë se kam pranuar), në të
gjitha tavolinat flitej shqip. Asgjë e
pazakontë, do thoshte dikush, dhe
ashtu duhet të jetë. Por në realitetit,
këtu, nuk ndodh shpesh që të shihet
kjo pamje. Në të gjitha tavolinat ki-
shte çifte, apo grupe nga 5-6 veta, të
gjithë të veshur me elegancë, vajza e
gra me flokë të krehur me kujdes,
me grim elegant, djem e burra me
xhaketa të gjithë të shoqëruar nga
vera, kush e bardhë e kush e kuqe
dhe pjata të vogla, po ashtu elegan-
te, me djathë apo sallata të lehta. 

Mondnitet total, e gjitha pas një
mbrëmje po aq mondane ku tenori
shqiptar Ramë Lahaj interpretoi ba-
shkë me miqtë e tij, në kuadër të fe-
stivalit “Skena e muzikës serioze sh-
qiptare”. Ta merr mendja që pamje
dhe ambiente të tilla mund të konsi-
derohen të zakonshme në Tiranë e
Prishtinë, por në Shkup marrin një
peshë tjetër. Arsyeja është sepse
ende në narrativen publike gjenden
figura që shprehin dilema nëse sh-
qiptarët do të duhej të duken dhe
sillen me mondanitet të tillë. Kjo di-
lemë as që duhet të eksitojë, por iro-
nia e kësaj mbrëmjeje ishte edhe për
faktin se në mesin e publikut ele-
gant, kryesisht shqiptar të festivalit
kishte dhe të tillë të “rastësishëm” të
cilët i kishte sjellë në sallë posti apo
postet. E di, krejt është OK. Sepse të
gjithë do të duhet të zbulojnë edhe
dimensione të reja e të tjera në jetë,
kjo është rruga. Por çështja me këta
të rastësishëm është se kanë refu-
zuar, madje kanë punuar kundër zh-
villimit të këtij realiteti. Më kujtohen
ca fytyra e figura, realisht të rastësi-
shëm, që vorbulla e politikës i për-
plasi në brigjet tona, siç ndodh me
baltën pas rrebeshesh, që çkishin e

çmundeshin bënë që të nxinë
imazhin e këtij realiteti mondan.
Madje krijuan dhe psikozën se të
jesh progresiv është dhe e dëmsh-
me. Por sot jo vetëm që tentojnë të
jenë pjesë, por edhe krekosen në
sipërfaqe. Sigurisht që ishte momen-
tale kjo dalldisje, dhe as thelbësore
por duhet kujtuar që mos mendojnë
se na e hodhën. Jo, s'kemi harruar!

Krekosja e tyre ngjan lloj si me
qenë në krye të odës ku këndohet
tallava, por sërish dallimi është tua-
leti i vajzave, eleganca e flokëve, dhe
kostumet dhe papjonët e djemve, që
s'jam i sigurt se u rrinë rehat të rastë-

sishmëve. Por sërish, është pjesë e
procesit gjithçka. OK po e le këtë pje-
së mbase më personale, por në kon-
tekst shoqëror e politik, është iro-
nike që atë që ke luftuar, atë stil
jetese, apo dhe të menduari, sot ta
praktikosh. 

Një mike më tha, të paktën janë
kthyer nga ana e duhur e botës. OK,
OK po e lë me kaq këtë pjesë. Por
gjithmonë duhet pasur parasysh
ama se postet dhe pozicionet me pu-
shtet krijojnë modele, dhe modelet
duhet të jenë progresive, për veten
një herë e pastaj edhe përtej. 

Prandaj për shembull, përbënte

habi dhe bombardohesha me email-
e nga kinematë e qytetit për suksesin
e filmit “Dy gisht mjaltë” ku aktorë
kryesor të filmit janë Ermal Mamaqi
dhe Elvana Gjata. Sigurisht pak filma
shqiptar bëhen dhe aq më pak sh-
faqen edhe në repertorët e rregullta
të kinemave. Por shitja rekord e bile-
tave kishte habitur të gjithë e sido-
mos menaxherët maqedonas të ki-
nemave. Normal se ata nuk e njohin
Ermal Mamaqin e Elvana Gjatën, por
për mua numri masovik i shikuesve
tregon prirjen dhe mendësinë që re-
flekton publiku. Filmi në vetvete, një
komedi e lehtë, që nuk hyn në shijet
e mia parësore, mund të diskutohet,
por ama humori, kënga, apo dhe
vetë atë që përfaqësojnë aktorët e
filmit, tregon se çfarë ndiqet e kush
janë modelet e brezit. E gjithë kjo
ishte në kundërshtim me mendësinë
e ca të rastësishmëve, që sërish gjen-
deshin në radhët e para. Dhe sërish
shumë mirë, le të shohin realitetin
dhe le të ndërtojnë vizione politike e
shoqërore që janë në përputhje me
zhvillimin dhe mendësinë më pro-
gresive se sa ajo që e “shisnin” ata
vetë. 

Pamje të ngjashme u shfaqën,
jashtë ekranit të madh, edhe gjatë
premierës së filmit shqip, por të

Jam i qartë se netët
mondane janë të
rralla për një pjesë
të madhe të
popullsisë tonë, se
ata janë të
rrëmbyer nga
varfëria. Por do të
ishte e tmerrshme
që të rrëmbehen
edhe varfëria e
mendjes, të cilën e
reflekton struktura
të caktuara, e
shisnin si
normalitet dhe
këtë e bënin veç për
përfitim personale.
Se ja tani, veç për
pak kohë, e veç të
rastësishëm në
salla operash e
kinemaje, janë
gjithë kostume e
kollare

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Të rastësishmit Nga
Nazim RASHIDI
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PSP-ja  është melhem
kundër kleptokracisë Nga

Shaqir ISLAMI

prodhuar në Maqedoninë e Veriut “Pranverë e
paharruar në fshatin e harrur”. Sërish thuajse
në radhët e para kishte të tillë të rastësishëm, që
jo vetëm që na kishin lodhur me ofertat e tyre
për shoqërinë dhe zhvillimin dhe në ç’drejtim
duhej të shkonte, por edhe kishin urryer dhe
nënçmuar ata që tregonin progres dhe që e ki-
shin proklamuar këtë si artistët, shfaqjet, muzika
e arti në përgjithësi, mediat, profesorët, etj. Por
tani? Hop, të ulur me pompë e po shfaqen në
evente sepse kështu e kërkon kostumi. Ky film
tentonte të bëjë kritikë të një realiteti të mora-
lizimeve fals. Një arritje filmike deri diku për
mua, pak problematik me mesazhin se hoxha
është e vetmja normale dhe nivel morali në sho-
qëri, megjithatë filmi i sillte një shuplakë gjithë
atyre që hiqen plot rregulla ditën, e kurvërojnë
natën, madje me aq pasion, sa siç shfaqet edhe
në film, edhe e mbrojnë. 

Mbase kjo skenë e filmit mund të ishte edhe
ajo shuplaka këtyre të rastësishme, që edhe ash-
tu në karrigen e kinemasë i kishte sjellë posti,
por sërish që ta shohin se një shumicë e madhe
rreth tyre, reflekton më ndryshe, pavarësisht se
kjo “ndryshe” mund të mos jetë aq e zëshme, sa
është zhurma e rrebesheve. 

Por pse i përmend këto gjëra? Sepse sipas
meje të rëndësishme janë këto narativa dhe
vrojtime tonat, sepse sjelljet dhe veprimet e më-
parshme të të rastësishëmve kanë krijuar
imazhin tipik për shqiptarin në Maqedoninë e
Veriut, i cili sipas realitetit të tyre, që pastaj bëhet
dhe paragjykim nga të tjerët nuk e shohin shqip-
tarin prezent ose nuk duhet të jetë pjesë e salla-
ve mondane, por ai duhet parë si tregtar ilegal,
që s'felt mirë maqedonisht, që është tezgaxhi, që
bën veç dallavere, që jeton me modesti, që gjith-
monë ha byrek e groshë… dhe ky imazh i ndih-
muar dhe i reklamuar edhe nga ca të rastësi-
shëm, thuajse i plotë del edhe në një prej
spoteve elektorale të kandidates për president të
VMRO DPMNE-së, spoti i quatur “Butik”.  Ja ky
është efekti shoqëror që krijohet nga sjelljet dhe
veprimet e të gjithë atyre që janë në vëmendjen
e publikut. 

Në betejën tonë, të brendshme mes vete, për
të shkuar përpara, për të pasur të aftë, të shkol-
luar dhe përparimtarë në krye, por edhe të për-
ballur në vazhdimësi me garën etnike, konkur-
rencën etnike e gjuhësore, kur dilnin dhe të
rastësishmit që e “luftonin” progresin dhe mo-
dernizmin, por dhe synimin e mondanitetit, ata
ndihmonin edhe më shumë në pllakosjen e pa-
ragjykimeve që të tjerët e kanë për ne. Në pllako-
sjen e imazhit se shqiptari se ka vendin as në
restorante me verë, as në opera e as në filma. Por
realitetet janë më shumë se sa ajo që shohim për
para vetes ca nga ne. Dhe ata që dalin në krye
këtë përherë duhet ta kenë parasysh.

Jam i qartë se netët mondane janë të rralla
për një pjesë të madhe të popullsisë tonë, se ata
janë të rrëmbyer nga varfëria. Se ikin. Ikin të
aftët ikin nevojtarët. Por do të ishte e tmerrshme
që të rrëmbehen edhe nga varfëria e mendjes, të
cilën e reflektonte një strukturë e caktuar, (po e
ve këtë në kohë të shkuar, se kështu uroj) e shi-
snin si normalitet dhe këtë e bënin veç për për-
fitime personale. Se ja tani, veç për pak kohë, e
veç të rastësishëm në salla operash e kinemaje,
janë gjithë kostume e kollare. Epo të nderuar,
këtë do të duhet ta synojnë të gjithë. Të gjithë
duhet të kenë dinjitet në jetët e tyre dhe mbi të
gjitha të drejtë të ndjekin ëndrrën dhe synimin
për komoditet. Por modeli që duhet të ndiqet
duhet të jetë mbi bazat e meritës dhe dijes, jo
mbi baza rastësie që mund të sjellin rrebesh po-
litik. 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA) 

K
ohët e fundit, Prokuroria Specia-
le Publike është sërish tema
kryesore në politikë. Ashiqare,
duket se Katica me ekipin e vet e

tmerron klasën politike! Sidomos hi-
lexhinjtë dhe të korruptuarit. Dhe nor-
malisht se kasta politike duan dhe orva-
ten ta heqin qafe, ose ta përshtatin disi
nën hyqmin e tyre. Këta dy pushtete, në
shoqërinë tonë nuk e durojnë njëri-tje-
trin! Në fakt, në demokraci duhet të
ndahen dhe drejtësia të jetë tërësisht e
shkëputur nga kthetrat e ekzekutivit po-
litik. Për fatin tonë të keq, drejtësia është
akoma një defekt i rëndë i shoqërisë sonë.
Prandaj, kemi një demokraci që çalon!

Prokuroria Speciale Publike, ndonë-
se e cunguar, për shkak se, për të qenë
efikase i duhej edhe një gjyq special për
t’i kryer proceset juridike tamam siç
duhet. Për t’ia thjeshtuar publikut të
gjerë se si është konceptuar kjo loja e
drejtësisë qysh në Greqinë e lashtë,
duhet të përdor  metaforë me gjuhën e
gjuetarëve. Loja e zbatimit të drejtësisë
në shoqëri, është e konceptuar si hak-
marrja kolektive ndaj krim-bërësit të ha-
mendësuar derisa t’i vërtetohet faji, në
vend të hakmarrjes individuale që njihej
si vendeta. Pra sistemi i drejtësisë
përbëhet nga këta aktorë: prokuroria,
gjyqi, i akuzuari dhe mbrojtja e tij. Loja
luhet midis këtyre lojtarëve. Shumë e
thjeshtë është drejtësia, derisa nuk
ndërhyn ryshfeti. Ryshfeti është kanceri
i shoqërisë sonë, e cila ka metastazuar
dhe ka lëshuar rrënjë, në çdo pore të sho-
qërisë sonë; dhe kjo sëmundje e bren
dhe gërryen nga brenda demokracinë e
vendit tonë. Ryshfeti u shndërrua në kul-
turën tonë, sa që e vrau shpresën për
ardhmërinë e këtij vendi. Katica me
PSP’në, e ngjalli shpresën dhe akoma e

ndjell optimizmin dhe besimin në de-
mokracinë.    

Prokurori në drejtësi e loz rolin e za-
garit në gjueti, e sjell të dyshuarin para
gjyqtarit, i cili vendos nëse i akuzuari
është fajtorë ose jo. Zagari sado qoftë i
mirë për ta ngre gjahun, nëse gjuetari
është i paaftë, më kot është puna e zaga-

rit. Kështu funksionon prokuroria, me
hetime e sjell të dyshuarin para gjykatë-
sit, i cili e zbaton ligjin. Ne e kemi parë se
ç’ndodh kur këto dy institucione juridike
nuk janë bashkëpunuese. Puna e PSP-së
shantazhohet nga banda të vjetra që i
kanë pushtuar dhe sunduar me dekada
institucionet e drejtësisë çalamane dhe
të korruptuar të deritanishme; peshorja
e të cilëve ka funksionuar me emocione,
paragjykime dhe ryshfet duke bërë kër-
di në shoqëri, dhe duke e shpërfytyruar
dhe shtrembëruar sistemin e drejtësisë
sipas pazareve me ryshfete dhe shan-
tazhe.   

Megjithatë, PSP-ja është akoma e do-
mosdoshme për vendin tonë. Demokra-
cia me praninë e Katicës së butë në
pamje (më shumë len përshtypje si një
kuzhiniere, se sa si prokurore !), tregoi
sukses të paparë ndonjëherë në këto
troje. Katica, sot,  peshon më shumë se
çdo autoritet tjetër në këtë shtet;  Katica
e bëri historinë e re të Maqedonisë së
Veriut së bashku me Zaevin, pavarësisht
nga xhelozitë dhe tekat e shumë atyre që
rrahin gjoks duke e kritikuar punën e
PSP-së. Prandaj, këta të dy së bashku
funksionojnë si melhem për shërimin e
plagëve të rënda shumëvjeçare të de-
mokracisë në vendin tonë.  

Jam i bindur se qeverisja e Zaevit nuk
ka kuptim pa Katicën! Kjo është hajma-
lia e suksesit të Zaevit në politikë.
Kundërshtarët e Zaevit e dinë fort mirë
këtë, dhe prandaj insistojnë në pezulli-
min e PSP-së. Me eliminimin  e PSP-së,
opozita e VMRO-së nacionaliste do të
rikuperohet dhe do t’i vërsulet pushtetit
me narrativin politik të saj të ndihmuar
nga nacionalistët shqiptarë, që përdo-
ren vetëm si kondomë për një përdorim
të vetëm.  

Jam i bindur se qeverisja e
Zaevit nuk ka kuptim pa
Katicën! Kjo është hajmalia
e suksesit të Zaevit në
politikë. Kundërshtarët e
Zaevit e dinë fort mirë këtë,
dhe prandaj insistojnë në
pezullimin e PSP-së. Me
eliminimin  e PSP-së,
opozita e VMRO-së
nacionaliste do të
rikuperohet dhe do t’i
vërsulet pushtetit me
narrativin politik të saj të
ndihmuar nga nacionalistët
shqiptarë, që përdoren
vetëm si kondomë për një
përdorim të vetëm 
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Shkaktarët e kolesterolit janë
të shumtë e të ndryshëm. Këtu
përfshihet ushqyerja e keqe, mun-
gesa e aktivitetit fizik por edhe stre-
si. Kur kolesteroli është i lartë por
niveli i triglicerideve është normal,
atëherë stresi është përgjegjës për
këtë situatë. Kur niveli i trigliceri-
deve dhe i kolesterolit janë të lartë,
atëherë faji i takon sheqernave dhe
tiroides. Nëse kolesteroli është i
lartë për shkak të stresit, medika-
mentet kundër kolesterolit nuk
janë efikase dhe sekreti në këtë rast
qëndron tek ushqyerja. Sipas ek-

spertëve, niveli i shëndetshëm i ko-
lesterolit është si më poshtë:

Kolesteroli i plotë duhet të jetë
më pak se 200 mg/dl (miligramë
për një decilitër gjaku);

Kolesteroli LDU duhet të jetë
më pak se 100 mg/dl;

Kolesteroli LDL duhet të jetë
40 mg/dl ose pak më i lartë.

Ekspertët, thonë se kufizimi i

sheqerit por edhe përfshirja e tre
ushqimeve të caktuara në regjimin
tuaj të përditshëm mund të ulë ko-
lesterolin deri në 40 për qind.

NJË GJYSMË MOLLË E KUQE
NË DITË. Molla e kuqe ofron an-
tioksidantët më të mirë. Ajo është
gjithashtu e pasur me fibër, flavo-
noidë dhe ushqyes të tjerë. Frutat
në përgjithësi kanë një ndikim të

fortë tek njerëzit që vuajnë nga ni-
veli i lartë i triglicerideve dhe
shkaktojnë dhjamosje të mëlçisë.
Për këtë shkak, ekspertët rekoman-
dojnë që të konsumoni vetëm një
gjysmë molle të kuqe në ditë
kundër kolesterolit.

TREÇEREK FILXHANI ME
COPA PANXHARI. Fibra tek
panxhari është e domosdoshme
për mbajtjen nën kontroll të kole-
sterolit dhe shëndetit të zemrës,
pavarësisht nivelit të triglicerideve.
Panxhari përmban shumë fibër
dhe ushqyes të rëndësishëm që
ndihmojnë zemrën, mëlçinë dhe
trurin.

NJË KAROTË MESATARE. Ka-
rotat janë të shkëlqyera për
zemrën dhe për sistemin tretës.
Ato janë të pasura me fibër, beta
karoten, antioksidantë, vitamina
dhe minerale. Karota e përmasave
mesatare përputhet më së miri me
gjysmën e mollës dhe copat e
panxharit duke ofruar kurën idea-
le me tre përbërës kundër koleste-
rolit të lartë.

Vaksina
eksperimentale
kundër kancerit
testohet me
sukses
Një vaksinë e kancerit që më-
son trupin për të luftuar tu-
moret ka lehtësuar gjendjen
tek tre pacientë me limfoma.
Vaksina futet drejtpërdrejt në
tumor dhe e mëson sistemin
imunitar për ta shkatërruar
atë, si dhe kërkon qeliza të tje-
ra kancerogjene. Studiuesit e
testuan atë në 11 pacientë me
limfomë dhe thanë se disa ki-
shin përmirësim të plotë për
muaj e madje edhe vite. Testi-
met kanë qenë aq të sukses-
shme saqë ekspertët besojnë
se ajo ofron shpresë për
shumë kancere të tjera, përf-
shirë ato të gjirit, kokës dhe
qafës.

Ushqimet që ulin kolesterolin
deri në 40 për qind

Nëse kolesteroli është
i lartë për shkak të
stresit, medikamentet
kundër kolesterolit
nuk janë efikase dhe
sekreti në këtë rast
qëndron tek
ushqyerja

Publicitet
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Grabitja e një makine në dalje
të një banke në kryeqytet, në
shkurt të vitit 2015, ishte e para e
një serie vjedhjesh të mjeteve të
transportit të parave, me desti-
nacion aeroportin e Rinasit. Po
atë vit, në dhjetor 2015, objektivi
i sulmit ishte një automjet në
rrugën që të çon për në Rinas. Në
qershor 2016, grabitësit u “zhven-
dosën” në Aeroportin e Rinasit,
ku sulmuan brenda tij makinën e
transportit të parave. Në shkurt
2017-n, ndodhi një tjetër grabitje
në Qafë Kashar, ku sërish ishin
objektiv mjetet që transportonin
paratë në aeroport.  Për të mbër-
ritur në ngjarjen e pestë, ditën e
djeshme, ku krimi arriti kulmin
dhe paratë u grabitën nga barku
i avionit, që ishte gati për t’u nisur
drejt Vjenës.

Ekspertët e sigurisë bankare
thanë për Monitor se krimi në Ri-
nas i ka ezaruruar të gjitha fazat
gjeografike, ka filluar në qytet, ka
vazhduar në Qafën e Kasharit, në
ambientet e aeroportit dhe së
fundmi edhe brenda avionit.
Gjëja e vetme që ka mbetur të sh-
presohet është që ndonjë ditë të
mos merret avioni peng me pa-
sagjerë brenda!

Ekspertët shpjegojnë disa nga
arsyet se pse grabitësit arrijnë me
kaq lehtësi të vjedhin valutën që
bankat transportojnë jashtë ven-
dit me qëllim investimin e parave
të lira në bankat e huaja.

Së pari, nga një ngjarje në tje-
trën nuk ka pasur shtim të masa-
ve të sigurisë dhe  kjo e inkurajon
krimin të veprojë më tej.

Së dyti, zbatimi i udhëzimeve
të ministrave të brendshëm, filli-
misht ai numër 308 i miratuar në
maj 2017 dhe udhëzimi i ri në
mars 2018, që disiplinojnë lë-
vizjen e mjeteve të transportit të
parave në Rinas, nuk janë zba-
tuar me korrektësi, ndërsa ka pa-
sur mungesa ose trajnim të
pamjaftueshëm të punonjësve të
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike
(SHPSF-ve) që kyejnë këtë proces
(kjo gjithsesi nuk lidhet me ditën

e djeshme, ku grabitja ndodhi
brenda në avion).

Në rastin e fundit, skenari ish-
te ndryshe nga grabitjet e tjera.
Pasi janë lënë paratë brenda në
aeroport, shoqëritë e sigurimit fi-
zik janë larguar dhe vlerat janë
futur në barkun e avionit dhe gra-
bitësit i kanë marrë në procesin e
fundit. Pra është siguria brenda
aeroportit që ka dështuar, duke
filluar nga masat në kargo, do-
ganë, e aeroport, policia private
e aeroportit dhe policia e shtetit,
në një rast që ekspertët e sigurisë
fizike e cilësojnë si skandaloz.

Grabitja ishte e mirëmenduar,
pasi është studiuar momenti i
fundit, si dhe janë përdorur ka-
muflazhe të Policisë Tatimore për
të humbur gjurmën për të mos
tërhequr vëmendjen.

Ekspertët e sigurisë pohojnë
se duhet të ngrihet task forcë për
të verifikuar ngjarjen dhe ele-
ment e përgjegjësit që kanë çuar
në cedimin e sigurisë së një prej
institucioneve më strategjike në
vend. Më pas duhet të mendohet
për të shtuar masat e sigurisë në
të gjithë vektorët e transportit të
mjeteve monetare.

Në procesin e transportit të
parave, aktorët e parë janë
bankat, Shërbimit Privat të Sigu-
risë Fizike (SHPSF) dhe kompa-
nitë e sigurimit, që sigurojnë
transportin. Këto të fundit, thonë
ekspertët, janë dhe hallka më e
dobët dhe nuk kanë peshë, ndry-
she nga vendet e tjera të Europës.

Aktorët e dytë lidhen me pje-
sën e transportit, ku përfshihen
SHPSF-të dhe policia e shtetit.

Faktori i tretë janë masat e si-
gurisë brenda në aeroport, në
kargo, doganë, ku rol kanë policia
private e aeroportit dhe policia e
shtetit. Nisur dhe nga ngjarja e
qershorit 2016, siguria brenda
ambienteve të Rinasit mbetet
shumë e dobët.

Ekspertët e sigurisë pohojnë
se në vendet e tjera, përgjithësi-
sht paratë ngarkohen në avionë
në xhepa të veçantë të aeroportit
dhe jo siç ndodh në Shqipëri, ku
pasi hidhen valixhet, në një cep
vendosen dhe paratë që tran-
sportohen nga bankat.  Kjo me-
todë vë në rrezik edhe sigurinë e
pasagjerëve të avionit.  Ata sugje-
rojnë që bankat të përdorin char-
tera të veçantë për të lëvizur vle-
rat.

KA SHUMË PIKËPYETJE
Spiro Brumbulli, kryetar i

Shoqatës së Bankave thotë se kjo
ngjarje ishte jashtë juridiksionit
të bankave.

“Nga informacioni rezulton
që është vjedhur te barku i avio-
nit, kjo është shumë e rëndë nuk
ka të bëjë me bankat”, pohon ai,
duke shtuar se kjo është një
ngjarje e rëndë dhe e përsëritur.
“Si ka mundësi të hyjnë mjete në
një zonë kaq të kufizuar, duke pa-
sur brenda njerëz të armatosur
dhe të panjohur”, pohon ai.

Brumbulli thotë se pas
ngjarjeve të ndodhura më parë

janë shtuar masat e sigurisë në
transportin e vlerave monetare,
por në rastin konkret, shqetësimi
kufizohet në zonën e sigurisë së
Rinasit.

“Avioni ishte i mbushur me
njerëz dhe një makinë pa targa
futet shumë kollaj, ka shumë
pikëpyetje në këtë mes”, shton ai.

PSE BANKAT TRANSPORTOJNË
PARATË JASHTË

Transferimi i parave jashtë
vendit është një procedurë nor-
male e bankave, të cilat një pjesë
të parave të lira nga depozituesit
(euro, dollarë, paund etj), i vendo-
sin në institucionet financiare ja-
shtë vendit, si formë alternative e
investimit. Ky transferim kryhet
fizikisht dhe kjo është një
marrëdhënie që bankat e
zgjidhin me shoqëritë private të
sigurisë fizike.

Krahas dërgimit të tepricës së
eurove apo dollarëve, (kur nuk
kanë mundësi kreditimi apo an-
gazhimi në investime të tjera në
Shqipër për atë monedhë),
bankat grumbullojnë edhe cash
të një monedhe në treg. Zakoni-
sht në Shqipëri grumbullojnë
cash Paund ose Franga Zvicera-
ne. Këto monedha i tregtojnë në
Bankat Rajonale, zakonisht në
Vjenë, por edhe Credit SwissZyri-
ch duke i konvertuar në Eur ose
dollar, të cilat ose i sjellin mbra-
psht fizikisht në Shqipëri ose i
kreditojnë në llogaritë me Bankat
korrespondente në Austri apo
Zvicer, në vartësi të Bankës që bën
marrëveshjen. Ky është një tra-
sanksion i thjeshtë këmbimi
cash. Transporti bëhet me Cargo
Ajrore që është shërbim që e
ofrojnë kompanitë Ajrore e quhet
“High Value Cargo Service”. Ky
është një shërbim i shtrenjtë, si
rrjedhojë transaksioni i këmbi-
mit bëhet me vlera të mëdha që
të jetë i leverdisshëm dhe për
këtë arsye disa banka bëhen ba-
shkë për të rritur vlerën. 

(Monitor.al)

Gjermania dhe
Franca të hënën i
bëjnë bashkë
liderët e Ballkanit
Dy shtetet më të fuqishme të Ba-
shkimit Europian, Gjermania dhe
Franca,  kanë vendosur t’i takojnë
udhëheqësit shtetërorë ballkanas të
hënën e ardhshme, më 29 prill, në
Berlin. Shembulli i bashkëveprimit
mes qeverive të Gjermanisë dhe
Francës synon të ndihmojë në
nxitjen e  bashkëpunimit mes ven-
deve të rajonit tonë, posaçërisht sa i
përket temave të mëdha politike siç
është dialogu Kosovë – Serbi, njof-
ton Klan Kosova. Hashim Thaçi, Ra-
mush Haradinaj, Edi Rama, Ilir
Meta, Aleksandar Vuçiq, Ana Bërna-
biq, dhe të tjerë, do të jenë të prani-
shëm në kryeqytetin gjerman me
qëllim të “shkëmbimit joformal të
ideve”, njofton Klan Kosova.
Diskutimet planifikohen të jenë të
formatit të vogël.
Pas zgjidhjes së suksesshme të çë-
shtjes së emrit mes Maqedonisë Ve-
riore dhe Greqisë, fokusi i vendi-
marrësve europianë është
zhvendosur në përgatitjet për
etapën e fundit të dialogut mes Ko-
sovës dhe Serbisë, ku bën pjesë
edhe ky takim të hënën në Berlin.

Qeveria Haradinaj
harxhoi mbi 12 milionë
euro për udhëtime
jashtë vendit
Mbi 12.5 milionë euro të taksapa-
guesve kosovarë janë shpenzuar për
udhëtime zyrtare jashtë vendit nga
njerëzit e pushtetit gjatë vitit 2018.
Krahasuar me vitin 2017 ka pasur
një rritje prej 24.7 për qind të këtyre
shpenzimeve apo gati 2.5 milionë
euro më shumë, shkruan “Koha Di-
tore”. Institucionet e shtetit kanë sh-
penzuar miliona edhe për darka
zyrtare brenda dhe jashtë vendit,
duke bërë që kategoria për mallra
dhe shërbime të pësojë rritje të sh-
penzimeve prej 12 për qind në 2018
krahasuar me vitin 2017. Nga mbi
204 milionë sa ishin shpenzuar më
2017-n, shpenzimet janë rritur në
229 milionë euro apo 25 milionë
euro më shumë gjatë vitit që kemi
lënë pas. Sipas të dhënave të pu-
blikuara nga Ministria e Financave,
vetëm për shpenzime të udhëtimit
zyrtar jashtë vendit janë shpenzuar
mbi 3.9 milionë euro, shumë kjo që
është më e vogël krahasuar me vitin
2017. Kjo pasi gjatë 2017-s janë sh-
penzuar 4.7 milionë euro. Por për
dallim prej shpenzimeve ka pasur
një rritje të mëditjeve për udhëtime
zyrtare. Për mëditje gjatë 2018-s u
shpenzuan 4.4 milionë euro, ndërsa
në vitin 2017 janë shpenzuar 3 mi-
lionë euro.

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

GRABITJA E PARAVE NE AEROPORTIN E RINASIT

Mungesa e sigurisë 
e inkurajon krimin

Në rastin e fundit,
skenari ishte ndryshe
nga grabitjet e tjera. Pasi
janë lënë paratë brenda
në aeroport, shoqëritë e
sigurimit fizik janë
larguar dhe vlerat janë
futur në barkun e avionit
dhe grabitësit i kanë
marrë në procesin e
fundit. Pra është siguria
brenda aeroportit që ka
dështuar, duke filluar
nga masat në kargo,
doganë, e aeroport,
policia private e
aeroportit dhe policia e
shtetit, në një rast që
ekspertët e sigurisë
fizike e cilësojnë si
skandaloz
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Në malet e Italisë qendrore një
burrë ka marrë përsipër një mi-
sion. Në një manastir, pa asnjë
murg, në ndërtesën e vjetër në Tri-
sulti do të ngrihet një vend shkol-
limi për njerëzit shumë konserva-
torë. Me të ashtuquajturën
"Institut për dinjitetin njerëzor”,
Bejamin Harnwell, që e quan ve-
ten shpëtimtar të Oksidentit,
kërkon të mobilizojë të krishterët
dhe hebrejtë për të luftuar së ba-
shku myslimanizmin. Ai u refe-
rohet modeleve fetare si p.sh.
martirizimit të shenjtorit Bartolo-
meo. "Për shkak të fesë, atij iu rop
lëkura i gjallë. Ne duhet të dimë se
sot kristianizmi është feja që përn-
diqet më shumë. Ne në Perëndim
shpesh e harrojmë këtë", thotë ai.

KATOLIKË TË VËRTETË DHE
POPULISTË TË DJATHTË

Akademia e Tristultit kërkon
tani ta ndryshojë këtë gjë. Poli-
tikanë të rinj duhet të edukohen
këtu në katolikë të vërtetë dhe po-
pulistë të djathtë. "Trisulti do
kthehet për brezat e ardhshme në
selinë kryesore të luftës dhe
mbrojtjes së rrënjëve kristiano-
hebreje të civilizimit perëndimor,
jo vetëm në Europë por në të
gjithë botën!", thotë ai. Dhe Steve
Bannon i duket katolikut partneri
ideal për këtë. Ish-këshilltari i pre-
sidentit të SHBA-së Donald Trump
takohet rregullisht në Romë me
Benjamin Harnwell. Të dy ata
njihen që nga koha kur Banon
drejtonte një portal populist të
djathtë lajmesh. Ai është shumë i
entuziazmuar me projektin Tri-
stulti të Harnwellit. 

"Ai më pyeti nëse mund ta

ndihmoja për organizimin dhe fi-
nancimin dhe me akademikë nga
e gjithë bota që të vijnë të marrin
mësim në Trisulti", thotë Steve
Bannon. Bannon kërkon të ba-
shkojë forcat populiste dhe identi-
tare të Italisë dhe të vendeve të
tjera europiane, që të bëjnë një
kthesë në gjithë kontinentin. Për
të është shumë mirë që mburoja
të jetë në duart e katolikëve kon-
servatorë: "Kjo i ka futur shumë
vetëve frikën: Parti nacionalisto-
populiste me politikanë të shquar
dhe me mesazhet e tyre! Por kjo
do t'i ndihmojë ata që të fitojnë
në zgjedhjet europiane që pritet
të mbahen, jo vetëm në Itali, edhe
në Spanjë dhe vende të tjera". Ban-
non kujdeset për të tërhequr vë-
mendjen, për të mbledhur paratë
dhe për të vendosur kontaktet.

Akademia e Tristultit është për
Bannonin një tokë pjellore ideale,
sepse pas saj ndodhen rrethet
shumë konservatore të Vatikanit,
ata që kritikojnë çdo lloj ideje libe-
rale si solidaritet në politikën ndaj
migracionit, si ajo që kërkon Papa
Fran esku. Një nga ata që duhet
përmendur është kardinali ame-

rikan Raymond Leo Burke. Ai nuk
e ka fshehur kurrë simpatinë që
ka për kthesën konservative të
djathtë në SHBA prej Donald
Trumpit. Kleriku amerikan është
anëtar i Këshillit mbikëqyrës të
Akademisë së Tristultit. Shumë
vëzhgues e shohin krijimin e kësaj
aleance të katolikëve shumë kon-
servatorë si gjë të keqe, që do të
përçajë shoqërinë me ndihmën
edhe të agjitatorit politik Steve
Bannon. Marco Politi, autor libri
dhe ekspert i Vatikanit thotë, se
"Pika që ata janë duke arritur ka të
bëjë me kultin e identitetit. Ne
ndodhemi në oksidentin kristian,
Europa i ka rrënjët në vlerat kri-
stiano-hebreje, është duke u për-
gatitur një invazion, pra ne duhet
të mbrohemi".

ZËRA KRITIKË
Për shumë italianë ky është

skandal. Në Tristolti është duke u
formuar edhe protesta. Dhe në
fshatin e qetë Collepardo kanë fil-
luar demostratat. Shumë banorë
nuk duan të kenë këtu Steve Ban-
non dhe populistët e djathtë. Se-
pse manastiri është pikë fetare re-

ferimi, vend pelegrinazhi, por
edhe vend turistik. Kundërshtarët
kërkojnë që qeveria italiane t'ia
heqë Akademisë të drejtat e për-
dorimit të manastirit. Në të ka-
luarën manastiri ka tërhequr valët
e turistëve. Kjo ka marrë fund. Në
fshat njerëzit shqetësohen për
humbje ekonomike dhe prishjen e
imazhit për rajonin. Daniela Bian-
chi, nga Nisma qytetare në Trisul-
ti pyet: "Pse kthehet një manastir
që ndodhet pranë nesh në projekt
ideologjik? Trisulti do kthehet në
qendrën e një lëvizjeje: me paratë
e kujt, me idetë e kujt dhe me
çfarë objektivi?!"

ZGJEDHJET NË BE SI TEST
Por Benjamin Harnwell men-

don se gati ia ka arritur synimit
me Akademinë. Pakti për të marrë
në përdorim Trisulti ka hyrë në
fuqi. Kush do të dojë të ndalojë
tani atë dhe Bannonin? "Kultura
përcakton politikën, ne jemi duke
punuar për këtë gjë. Ne do të
bëjmë gjithçka që të mbështesim
politikanët italianë si Matteo Sal-
vini dhe lëvizje të tjera nacional-
populiste në Europë dhe në botë",
thotë Harnwell.

Planet e tij janë shumë të qar-
ta. Qendra e shkollimit në Trisulti
duhet të kthehet në mjet, me të
cilin populistët e djathtë të marrin
Europën, me bekimin e klerikëve
shumë konservatorë edhe të Va-
tikanit. Në malet e Italisë qendro-
re do të fillojnë në verë kurset e
para. Para fillimit të tyre ide do të
bëhet testi në zgjedhje, votat që
do të marrin populistët në
zgjedhjet për Parlamentin Euro-
pian në fund të majit. (DW)

Dalai Lama
shtrihet në spital
Murgu budist, Dalai Lama,
është dërguar në spital në krye-
qytetin indian, New Delhi, me
një infeksion në gjoks, por ra-
portohet se gjendja e tij shën-
detësore është e qëndrueshme.
Ndihmësi i tij personal, Tenzin
Taklha, tha se kishte fluturuar
në New Delhi nga kodra e qyte-
tit ku edhe po jetonte, pasi u
ankua për një shqetësim.
Udhëheqësi shpirtëror 83-vjeçar
i Tibetit u arratis në Indi 60 vjet
më parë pas një kryengritjeje të
dështuar kundër sundimit ki-
nez. Laureati i Nobelit për paqe
është jashtëzakonisht popullor,
por ka reduktuar angazhimet e
tij globale në vitet e fundit.
“Mjekët e kanë diagnostikuar
atë me një infeksion në gjoks
dhe po trajtohet për këtë,
gjendja e tij tashmë është e
qëndrueshme , dhe do të traj-
tohet për dy-tre ditë këtu”, tha
Tenzin Taklha për agjencinë e
lajmeve Reuters.

Netanjahu drejt
mandatit të pestë
Partia Likud e kryeministrit iz-
raelit, Benjamin Natanjahu dhe
partia centriste bardhë e blu e
gjeneralit në pension, Beni
Gantz, me thuajse të gjitha vo-
tat e numëruara, duket se do të
marrin nga 35 vende secila në
Parlament. Rezultati sidoqoftë e
vendos Netanjahun në një pozi-
cion të favorshëm për të krijuar
një qeveri koalicioni të djathtë.
Asnjë parti nuk ka fituar
asnjëherë shumicën në Parla-
mentin izraelit dhe vendi
gjithnjë është qeverisur nga
koalicione. Sondazhet para-
prake kishin parashikuar një
garë të ashpër, pa një fitues të
qartë, çka edhe ka bërë që si Ne-
tanjahu ashtu edhe Beni Gantz
të pretendonin fitoren
mbrëmjen e së martës. Por, suk-
sesi i partive të tjera të djathta e
vendos Netanjahun në një pozi-
cion më të favorshëm për të
ngritur një koalicion qeverisës
dhe për të mbajtur një mandat
rekord, të pestë, në detyrë. Kjo
do të bënte madje që Ne-
tanjahu të linte pas edhe atë që
konsiderohet si babai theme-
lues i vendit, David Ben Gurion,
që deri më tani ishte kryemini-
stri më jetëgjatë në detyrë.

Një manastir si kamp
trajnimi për populistët

Një manastir që
ndodhet në Apenine

do të kthehet në
shkollë për

përgatitjen e
kuadrove katolikë

shumë
konservatorë.

Iniciatorët e quajnë
veten "Dignitatis

Humanae" dhe
mbështeten nga

populisti i djathtë
Steve Banon

• Steve Bannon dhe Benjamin Harnwell
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Nga Neshat MEHMEDI

Katundet në Malësinë e Sharrit
ende mbajnë gjallë të kaluarën
tonë që nga lashtësitë, me anë të
festave të motmotit, e riteve të
shumta, që nëpërmjet tyre tre-
gojmë lashtësinë tonë në këto
troje, tregojmë rrënjët tona të
moçme Iliro-pellazge, tregojmë se
jemi autoktonë në këto vendbani-
me. Pra nëpërmjet këtyre tregojmë
se jemi popull me kulturë të moç-
me e shumë të pasur. Për këtë
duhet të falënderojmë stërgjyshë-
rit, gjyshërit, prindërit, rininë tonë
që me mjaftë fanatizëm, sakrificë
e dashuri të zjarrtë i ruajtën dhe
na i sollën deri në ditët e sotme.
Pa marrë parasysh luftën e paparë
dhe të egër, e të pamëshirshme të
armiqve të shumtë të popullit
tonë, që kishin një qëllim të përba-
shkët, asimilimin, dëbimin dhe pa-
strimin etnik si dhe zhdukjen e po-
pullit shqiptarë nga këto troje
bashkë me gjuhën, përshëndetjet,
historinë, kulturën, festat e mot-
motit, ritet, zakonet, veshm-
bathjet, pagëzimin e fëmijëve, to-
ponimeve, riteve… Pra duke na e
pastruar trurin dhe imponuar ur-
rejtjen ndërvëllazërore, duke na
imponuar histori të rrejshme, vël-
lezër të rrejshëm, heronj të rrej-
shëm, kulturë të rrejshme, tradita
të rrejshme, gjuhë të rrejshme,
përshëndetje të rrejshme, shkurtë
për të na zhveshur e lënë pa asgjë
nga e kaluara jonë e lavdishme.
Një popull që s'ka kulturë, tradita,
festa të motmotit, rite, … ai nuk i
din rrënjët e veta dhe s'ka të ardh-
me - pra shuhet. 

Dita e Verës është një traditë e
lashtë pagane - mbarëshqiptare
dhe festohet me një mori ritesh
(me praktika të ndryshme) në
trojet tona: në Shqipëri, në Strugë,
… po edhe në Malësinë e Sharrit.
Sidomos në katundet Bozovcë, Ve-
shallë, Brodec, Vejcë, Shipkovicë,
Lisec, Gajre, … Poashtu Dita e Verës
festohet në Novosellë, Sellcë e
Keçe, Orviç, Ollovjan... Në
përgjithësi ritet përafërsisht janë
të njëjta, por ka dallime të vogëla
në mënyrat e shfaqjes së tyre, sipas
asaj thënies së popullit, "katund e
adet". 

Dita e Verës as në këto katunde
nuk e ka atë gjallëri të dikurshme,
në përjashtim të katundit Novo-
sellë të Tetovës, që kjo festë fe-
stohet me një gjallëri më të madhe

nga të dy gjinitë, meshkujt dhe
femrat. Në zbehjen e kësaj feste
sot ndikon migrimi dhe emigrimi i
popullatës nga katundet drejtë qy-
tetit të Tetovës, dhe shteteve
perëndimore, si në Itali, Gjerma-
ni, Zvicër … Poashtu ndikojnë nega-
tivisht në zbehjen e këtyre festave
edhe rënia drastike e natalitetit si
dhe martesat e vonshme - munge-
sa e fëmijëve. Prof. dr. Vebi Bexhe-
tit e trajton shumë mirë lashtësinë
e kësaj dite: "Ashtu si shumë festa
tjera me rrënjë nga periudha të
hershme pagane, edhe dita e
verës, vit për viti vjen duke u
zbehur, si rezultat i shumë faktorë-
ve që karakterizonin periudha të
caktuara historike, pa përjashtuar
edhe rrethanat e ndryshme re-
ligjioze të besimeve monoteiste që
festave pagane tentonin t'u veshin
edhe ngjyrime fetare, apo ndonjë-
farë mënyre t’i luftonin
ato"(Revista "Skupi", vëllimi 16, Dita
e verës në Strugë ( Tribunë shken-
core 14.03.2016) faq. 41) 

Për ditën e verës, ndër të parët
autorë shqiptarë shkruan Faik Ko-
nica: "Ç’është Dita e Verës? / Është dita
në të cilën stërgjyshërit t’anë, kur s’ki-
sh lindur edhe krishterimi, kremtonin

bashkë me Romanët dhe me Grekët e
Vjetër, perëndit’ e luleve, të shelgjeve,
të krojeve. Kur çkrin dimri, kur qaset
Vera buzëqeshur e hollë dhe e gjatë si
në piktyrë të Botticelli, zemra e nje-
riut çgarkohet nga një barë, shijon një
qetësi, një lumtësi t’ëmblë. Në këtë gë-
zim, stërgjyshërit t’anë ndiejin një
detyrë t’u falen perëndive që sillnin
këto mirësira. Dhe ashtu leu festa hi-
roshe që quajmë Dit’ e Verës, dhe vazh-
don Të mos i lëmë të humbasin këto
festa të vjetëra të racës s'onë. Nuk i
bëjën dëm njeriu. Sjellin një gëzim të
kulluar në shtëpitë. Në një vënt ku jeta
e të vegjëlve është aq e trishtë, djel-
muria dhe vajëzat kanë një rasë të ral-
lë për të dëfryer. Për të mëdhenjtë, Dita
e Verës ka një shie poetike të hollë e të
rrallë". 

Kjo festë edhe pse është paga-
ne s’është kundër askujt dhe nuk e
dëmton asnjë njeri e as popullin
dhe as religjionet, thjesht është
pasuri e madhe kulturore e
kombëtare. Dita e verës është festë
e gëzimit, e gjallërimit, solidarizi-
mit dhe pjellores. Është e gëzimit
sepse më së shumti i gëzohen fë-
mijët, … (blegtorët, lavërtarët, ko-
pshtarët …) presin me padurim të
vendojnë penjtë, të dalin nëpër ka-

tund e të kërkojnë (lypin mish,
vezë, para…), ndërsa nënat tona
bujare e dorëdhëna, presin me
shumë gëzim të gjithë grupmo-
shat që të trokasin e të thërrasin
në dyert e shtëpive të tyre, e këta
nëna bujare e zemër bardha i lum-
turojnë fëmijët me lloj - lloj dhura-
ta të bukura e shumë domethënë-
se për vetë jetën dhe përtrirjen.
Simbolika e gjithë kësaj feste është
veza. Pra veza është simbol i për-
trirjes dhe pjellores, ku gjithçka
ringjallet në natyrë, ku dimrit i the-
mi lamtumirë me rite e këngë të
bukura.

Po ku ka më mire se të gjal-
lojnë udhët e katundit pikërisht
nga këta vogëlushë e nga kjo rini
që simbolizojnë këngën e bilbilave
e vetë bilbilat, që i japin jetë
natyrës dhe vetë katundit, çdo pra-
gu shtëpie me atë zërin e bukur të
tyre në kor: "A do na daritniiiiiiiii?" 

Ky është solidariteti më i madh
që e gjejmë ende në meset tona
familjare e të çdo shtëpie, kjo flet
shumë për vlerat tona kombëtare
e humanizmin e ruajtur, e përcjel-
lur me mjaft fanatizëm ndër
shekuj deri në ditët e sotme.

VENDOSJA E PENJËVE DHE RITI
Sipas etnolgut Prof. Dr. Izaim

Murtezani, verorja te shqiptarët e
Maqedonisë Veriore njihej me
emërtime të ndryshme; "Martinkë
(nga emri i muajit Mars) në fsha-
trat toske të Strugës, silmikeshë në
disa fshatra të Gostivarit, skilmire-
sh në disa fshatra të Dervenit të
Shkupit, linik në Kalishtë të Gosti-
varit, verojkë në fshatrat e Prespës,
peçat në fshatin Patishkë të Shku-
pit e kështu me radhë". (Revista
"Skupi", vëllimi 16, Dita e verës në
Strugë (Tribunë shkencore
14.03.2016) faq. 11) 

Sot në katundin Novosellë ka
gjallëri më të madhe në krahasim
me katundet tjera, kjo festë fillon
shtatë ditë përpara Ditës së Verës,
me vendosjen e penjve të bardhë
dhe të kuq në të dy duart te fë-
mijët, kurse në qafë në Novosellë
nuk vendojnë penj. Të rriturit
penjtë i vendojnë vetëm në njërën
dorë, pra në dorën e djathtë pa dal-
lim moshe e gjinie.

Penjtë i përgatitin vajzat e reja
dhe vajzat e fejuara - nuset që janë
nën nishane (nër nishane) - pra që
janë të fejuara, penjtë i dredhin në
shtizë, boshtë ose furkë përpjetë
të bardhin me të kuqin bashkë dhe
jua dërgojnë të afërmve të të fejua-
rit, kurse kunatave, zollvave penj
me të qëndisur e me ngjyra; të
bardhë, të kuqe dhe të gjelbër.
Penjtë zakonisht të Novosellës;
Sellcës së Keqe, Orviçit dhe Ollovja-
nit i kanë vëndu ditën e shtunë, të
Bozovcës ditën e enjte, të Veshallës

GJURMËVE TË TRADITAVE SHQIPTARE (1)

Dita e Verës në Malësinë e Tetovës

• “A do na daritniiiiiiiii” Kështu e përsëritin derisa e zonja e shtëpisë të del me një kokërr veze, apo para në dorë për t'i
dhënë dhuratën

• Cucat e Novosellës gjatë përcjelljes së ditës së Verës, me dajre e këngë, Nusja me “dullak” të kuq, simbol i përtrirjes -
pjellores i kësaj dite

Dita e Verës është një
traditë e lashtë
pagane -
mbarëshqiptare dhe
festohet me një mori
ritesh (me praktika të
ndryshme) në trojet
tona, po edhe në
Malësinë e Sharrit,
sidomos në katundet
Bozovcë, Veshallë,
Brodec, Vejcë,
Shipkovicë, Lisec,
Gajre, si dhe në
Novosellë, Sellcë e
Keçe, Orviç, Ollovjan...
Në përgjithësi ritet
përafërsisht janë të
njëjta, por ka dallime
të vogla 
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ditën e hënë, … dhe në të njëjtën
ditë që i kanë vendosur, në të
njëjtën ditë i kanë hequr.

Secila ngjyrë ka kuptimin në
vete; Penjtë e bardhë dhe të kuqë i
vendojnë, sepse ngjyra e bardhë
simbolizon jetën e pastër dhe pa
probleme shëndetësore dhe har-
moninë paqësore që duhet të
mbretëroj gjatë tërë vitit në familje
dhe në mes të anëtarëve. Pra të
mos u ndodhë as një sëmundje,
apo ndonjë e ligë, si për vete ashtu
dhe për anëtarët e familjes të ngu-
shtë dhe asaj më të gjerë. Ndërsa e
kuqja simbolizon shëndetin e mirë
apo të fortë dhe të gjithë duan që
të duken në pamje të kuq si molla
e të fortë si thana. Ngjyra e gjelbërt
simbolizon ardhjen e pranverës
dhe ikjen e dimrit, sepse natyra fil-
lon të mbushet me gjelbrim,
drithërat në arat e lëruara e të
mbjellura mugullojnë, malet
gjelbërojnë, drunjtë frutor lulë-
zojnë, … pra gjallëron jeta e re në
natyrë, ose më mirë me thënë
natyra po pjellë gjithçka, llojet e
ndryshme të bimëve, të luleve, ...
gjallesat u lejohet të dalin në
natyrë dhe temperaturat e ulta e
humbin fuqinë, ...

Jo rastësisht Dita e Verës sipas
Prof. Dr. Hamit Xhaferit, "Është
konsideruar si dita e fillimit të vitit
sipas kalendarit shumë të lashtë
të shqiptarëve, pra një ditë që
kremtohej shumë shekuj para se të
lindte krishterimi. Dikur Dita e
Verës është kremtuar në këtë trevë
(Uskanë - Korçovë) kremtohej me 1
mars të kalendarit Julian, ditën e
parë të vitit të ri (sipas kalendarit
Gregorian, 14 mars"(Revista "Sku-
pi", vëllimi 16, Dita e verës në
Strugë (Tribunë shkencore
14.03.2016) faq. 53) 

Nëse penjtë u këputen nga
dora fëmijëve apo të rriturve është
llogaritur si shenjë e keqe, pra ai
person gjatë vitit mund të ketë
shëndet të ligë, problem të tjera
në marrëdhëniet familjare e në
shoqëri…, nëna e vajzës apo djalit
ose vetë personi i ka marrë penjtë
dhe i ka vëndu në një dru të njomë,
qoftë trëndafil, jorgovan apo
pemë, duke menduar se të gjitha
të ligat i tërheq pema, sepse vetë
këta drunjë kanë komplet veti shë-
ruese - mjekuese. 

ADETET …
Ardhjen e Ditës së Verës më me

gëzim e presin fëmijët, të rinjtë pa
dallim gjinie, nënat … Djemtë të
cilët kanë qenë në gurbet, dy a tre
ditë përpara kanë ardhur në ka-
tund për këtë festë, ndërsa fëmijët
e grupmoshave të ndryshme të dy
gjinive, dalin në grupe dhe
kërkojnë (lypin) nëpër katund, gji-
nia mashkullore veçmas, vajzat
veçmas. Kërkojnë rregullisht të sh-
tunën dhe të dielën e javës së pare,
kryesisht të vegjlit, pavarësisht se
cila datë i bie. Me vete marrin nga
një shportë( në mungesë të sh-
portës marrin nga një kusi) dhe
përfundi i fusin miell që vezët që
do i marrin si dhuratë mos t'u
thyhen. Shkojnë derë më derë të
çdo shtëpie duke thënë: "A do na

daritniiiiiiiii?"
Kështu e përsëritin derisa e

zonja e shtëpisë të del me një
kokërr veze, apo para në dorë për t'i
dhënë dhuratën. Të shtunën e
javës së parë të Ditës së Verës më
04 Mars 2018 ndodhesha në No-
vosellë, më shoqëroi veprimtari
dhe i palodhuri, mësuesi Rizvan
Islami. Nëpër rrugët e katundit
takova disa grupe të ndryshme
duke kërkuar (lypur) nëpër katund,
kryesisht fëmijë të vegjël, femrat
veç, djemtë veç, pra nxënës të
shkollës. Secili grup kishte nga një
fëmijë që mbante kovën në dorë
dhe një tjetër që mbante kuletën -
portofolin në dorë. Në fund të

kovës kishin vendosur miell me
qëllim që vezët mos u thyhen. 

Të shtunën dhe të dielën e
javës së dytë të ditës së verës që
mund të bie 10, 11. Marsi, dalin dhe
lypin kryesisht të rriturit nëpër ka-
tund, kuptohet djemtë veçmas
dhe vajzat veçmas. Grupit të djem-
ve i prin një djalë i veshur me gëzof
të kthyer mbrapshtë, në mes ven-
don kumbona, fytyrën ia lyejnë me
ngjyrën e zezë, pra me "gjacë"(
gacë). Ky person sipas vendasve në

Novosellë e ka emrin "Arap". "Arapi"
e ka edhe "bashkëshorten" që i prin
grupit, me vete kanë edhe tre go-
merë, njërit nga këta gomerët i ka
hipur "Arapi", që ia tërheq një djalë
i ri, të dytit i ka hipur plaka, po ash-
tu ia tërheq një djalë, ndërsa të tre-
tit gomar i vendojnë dy pale dujçi,
mbi samar i vën sanxhakun të
përforcuar mirë me torkuzë - litar e
mbi sanxhak e vendojnë një kosh
më të madh se shporta, edhe këtë
e përforcojnë me litarë për
sanxhaku dhe samari, ndërsa në
fund i shtrojnë kashtë të tërshërës
apo të elbit, ndërsa që të mos
thyhen vezët pas secilës ren-
ditje,kanë shtruar kashtë, edhe
këtë e tërheq një djalë. Këta të rri-
turit kanë shkuar pas Arapit dhe
plakës së tij shtëpi më shtëpi duke
trokitur derë më derë e duke thënë
njëri nga grupi: A do na daritniiiiii?

Këtë e kanë përsëritur disa
herë, derisa e zonja e shtëpisë t'ju
dhurojë diçka përgatitur enkas për
këtë ditë, varësisht nga pasuria fa-
miljare që kanë patur, por s'mbetet
familje pa dhuruar diçka; vezë,
miell, sheqer, misër, groshë, mish,
qepë, patate, tlyn, pastërma…

ÇFARË ËSHTË SIMBOLIKA E
SANXHAKUT DHE E KOSHIT?

Arat e mbjellura me grurë, elb,
thekër, tërshërë… në kohën e
korrjes të japin rendimente shumë
të larta e cilësore, por edhe kokrrën
ta bëjnë si veza të madhe, ashtu si
mbushet kollaj koshi me vezë, ash-
tu të mbushen kollaj hambarët
dhe koshat me drithë. Gjithashtu
edhe sanxhaku gjatë tërë vitit ka-
lendarik kur mos mbetet as një
ditë pa pjekë bukë, mantije, flija,
ëmbëlsira, …

Kështu ky grup i të rriturve ka
shkuar shtëpi në shtëpi prej
mëngjesit deri në ora dhjetë para-
dite. Pastaj bashkërisht shkojnë
dhe e shkarkojnë të gjithë materia-
lin ushqimor të grumbulluar në
atë shtëpi ku e kanë caktuar vet
grupi, sepse vullnetarisht ka thënë
Betimi "këtë vit do e përgatisim
ushqimin te shpoja jeme (shtëpia
ime)". Grupi kthehet përsëri me
vazhduar lypjen nga ato shtëpi të
mbetura, kurse në shtëpinë ku i
kanë lënë produktet ushqimore
açojtë vendojnë kazanin me gro-
shë për ta zierë dhe përgatitjen e
hallvës. Pasi të përgatitet ushqim
nga açojtë - gjellëbërësit, aty afër
mbrëmjes të gjithë katundarët e
Novosellës do të hanë ushqim. Të
gjithë pjesëmarrësit nga shtëpitë e
tyre secili me vete marrin nga një
lugë dhe copë buke.

Pasi përfundon lypja në tërë
katundin dhe ngrënia e ushqimit
produktet e tepruara i kanë shitur
aty personit që ka qenë më i pasur
për t'i mbuluar harxhimet që i
kanë shfrytëzuar në ushqim (I ka
blerë produktet ushqimore vetëm
e vetëm që t'u ndihmojë edhe pse
nuk I janë nevojitur).

Të njëjtat rite dhe adete i kanë
praktikuar edhe banorët e Sellcës
Keçe, Orviçit dhe të Ollovjanit,
sikurse në katundin Novosellë.
Është mirë për me theksuar se kur
u kanë munguar gomerët Orviçit
dhe Ollovjanit, i kanë marrë nga
Novosella për këtë ditë. Deri në vi-
tet 1993 në Novosellë dhe më herët
në katundet tjera kanë gjallëruar
rrugët dhe katundet, ndërsa tani
vetëm në Novosellë gjallëron kjo
festë.

Po të njëjtën ditë dalin dhe ly-
pin edhe caucat (vajzat) e Novo-
sellës nëpër katund në disa grupe
sipas mohallëve - lagjeve: Desit e

mohallës poshtme me Desit e
mohallës Epër shkojnë bashkë,
mohalla e Marmetit me mohallën
e Çaprit shkojnë bashkë, mohalla e
Marshit, mohalla e Shtekët dhe
Këtën Reke shkojnë secila në grup
në vete. Vajzat beqare sipas
mohallëve shkojnë nëpër krejt ka-
tundin duke lypur derë më derë,
ndërsa ato vajzatë që janë të fejua-
ra dalin dhe lipin vetëm në mohal-
lën e vet bashkë me vajzat tjera
derisa ta përfundojnë mohallën.
Rrugëve këndojnë këngë të buku-
ra të fejesës, martesës, beqarisë të
përcjellura me dajre - def. Në se-
cilën derë trokasin dhe njëra nga
vajzat thotë: "A do na daritniiiiiiiii!"

Këtë e kanë përsëritur disa
herë, derisa e zonja e shtëpisë t'u
dhurojë ndonjë send përgatitur
enkas për këtë ditë, si dhuratë ju
kanë dhuruar varësisht nga pasu-
ria familjare që kanë patur, por s'ka
mbetur familje pa dhuruar diçka;
vezë, miell, sheqer, misër, groshë,
mish, qepë, patate, tlyn, pastërma,
… Ka patur raste të shpeshta ku
zonjat e shtëpisë para se me u
dhënë dhuratën ju kanë thënë vaj-
zave ma këndoni djalin; që e ka pa-
tur beqar, të fejuar, në gurbet, …

Vajzat për me ia bërë qejfin
zonjës së shtëpisë kanë kënduar
këngë të ngjashme si këto;

e kimi ni mollë e ni dardhë e ni ftue
o e kimi gjalin tonë pa fejue
ene pa fejue nuk e lana 
ene nasen ma të majrë do ja xhajna
ani do ja xhajna nji sherete
ene çajo nana do ja zgjedhe vet
nana gjalit o po bajke be
pasha gjalin o pasha malin
o ma ka marr lulja o bashin e gjalit 
(këndoi: B.A.)

ni mollë e ni dardhë e ni ftue
e kimi gjalin tonë pa martue
ene pa martue nuk e lejna
nase pi Tetove do i zana
ene do tja zana ni qibare
do ja zgjedhe motra e madhe
ene do ja zana ni sherete
do ja zgjedhe nanae vete 
(këndoi: A.A.)

oj lulie pllami I bardhë
a t’ka thane nana udhë e mbarë
udhë e mbarë nana mka thane
lot për façe mi kanë dal
vaj - vaj udha e mbarë nana mka 
thane
lot për façe mi kanë zan
o nanë - o nanë ku ije taj
pse më prune në këtë shpaj 
(këndoi: Xh. I.) 

Pasi i këndojnë djalin, zonja e
shtëpisë ua jep dhuratën që e ka
ndarë enkas për to. Grupi i vajzave
vazhdon derë më derë deri në
shtëpinë e fundit duke kërkuar e
kënduar.  Me produktet e grum-
bulluara përgatitin ushqim në
shtëpinë e njërës nga shoqet. Kur-
se ditëve të tjera vetëm këndojnë
nëpër rrugët e katundit deri më 14
mars.

(vijon në numrin e ardhshëm)
(Autori është organizator 

i Karnevaleve Ilire në fshatin 
Bozovcë)

• “Arapi” i maskuar me gëzof e kumbona bashkë me plakën, i prijnë grupit të
të rinjëve rinisë

• Kroni Madh në Novosellë
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Pamjet e kampit të Bllacës u
përjetësuan edhe një herë të hënën
në Teatrin Kombëtar të Kosovës.
Rreshti i njerëzve të cilët ecnin një
pas një nëpër hekurudha të trenit
ishte pamja e parë që u soll nga ak-
torët e shfaqjes “Bryma e Vdekjes”
me regji të Burbuqe Berishës, shk-
ruan KultPlus.

Skenografia e realizuar nga Pe-
trit Bakalli solli pamjen e tendave të
improvizuara nga shqiptarët gjersa
prisnin në Bllacë për të kaluar kufi-
rin e Maqedonisë. Nga një zjarr ish-
te ndezur pranë për tu ngrohur e
për të ndriçuar, i zbehtë njëlloj si
shpresa e tyre që një ditë çdo gjë
do të kalojë.  Tmerr dhe dhimbje e
cila erdhi e dokumentar shumë
bukur përmes lojës së aktorëve që
sollën copëza të ngjarjeve që
ndodhen aty. Dikush solli jetën në
atë vend ku balta u bë një me mi-
shin e trupit, e dikush dha jetën,
dikush u rrah për vdekje, e të gjithë

u lënduan shpirtërisht, u thyen, luf-
ta e tyre ditore ishte sigurimi i një
copë buke që hidhej nga ata që ki-
shin dal kinse për t’i ndihmuar.

20 vite pas, ato që kanë ndodhur
në luftën e fundit në Kosovë, nuk
duhet të harrohen. Përkundrazi si-
pas vet regjisores së kësaj shfaqjes,
Burbuqe Berishës, sjellja e këtyre
rrëfimeve edhe pse mund të jetë
një punë e vështirë dhe sfiduese për
regjisorin,  duhet të bëhet.

“Kjo shfaqje është shumë e
rëndësishme sepse është njëzet
vjetori i luftës së fundit në Kosovë,
njerëzit nëpër botë i përkujtojnë hi-
storitë për të mos u përsëritur edhe
kjo është punë që e ka menduar
edhe menaxhmenti i Teatrit
Kombëtar dhe ka qenë e
përzgjedhur nga unë dhe mendoj
që si politik është mjaft e mirë. Një
formë e tillë e dokumentarit në
Teatër shumë pak njerëz e marrin
për ta trajtuar, unë për atë arsye kur
e kam marrë tekstin e kam ditur që
vetëm në këtë formë mund të traj-
tohet”, u shpreh ajo për KultPlus.

Kjo shfaqje u cilësua si një
frymë dokumentari nga dramatur-
gu dhe regjisori Naser Shatrolli. Si-
pas tij shfaqja ka pasqyruar një rea-
litet, një tragjedi kombëtare të cilën
e kanë përjetuar shumë njerëz në
Kosovë.  Sipas tij Milazim Krasniqi i
cili e ka realizuar tekstin e shfaqjes,
ka sjell një tretman artistik teatror e
në anën tjetër regjisorja e ka traj-
tuar saktë aspektin dramaturgjik.

“Kjo histori është emocion. Kup-
tohet që na kthen në një tragjedi
kombëtare, na kthen në një mo-
ment mbas 20 viteve. Ne jemi të ri
dhe nuk e dimë historinë saktë se si
ka ndodhur, në këtë rast regjisorja e
ka sjellë në një frymë të një doku-
mentari, ka pasqyruar atë realitet
të madh, atë humnerë të madhe të
këtyre njerëzve që sonte ndoshta
mbi 50 përqind kanë kaluar në këto
lloj binarësh. E përgëzoj zotëri Mila-
zim Krasniqin për këtë mënyrë çfarë
ai e ka sjellë këtë tretman artistik
teatror, gjithsesi duke i dhënë edhe
meritat regjisores që e ka trajtuar
saktë ashtu qysh është në aspektin

dramaturgjik”, tha Shatrolli për
KultPlus.

Sipas Shatrollit pjesa autoriale
përveç aktrimit, që sipas tij ishte
brumi i kësaj shfaqje, përmes klith-
mave e këngëve, kanë sjellë përjeti-
met e tmerrit të shqiptarëve për-
ballë syve të botës.

“Kosova ime! Më vjen turp që s’-
munda të bëjë më shumë për ty.
Nga turpi qava për ty”, është një pje-
së e këngës të cilën e potencon Sha-
trolli. Këto vargje që herë pas herë
dëgjohet në këtë shfaqje shoqë-
roheshin me të qara e dënesje.

Një sjellje e tillë teatrale u mirë-
prit edhe nga tekstshkruesi i
dramës, Milazim Krasniqi. Ai tha se
është ndarë i kënaqur me shfaqjen
dhe se idetë e tij të cilat i ka pasur
për shfaqjen janë transmetuar në
mënyrë korrekte në skenë,  e po ash-
tu edhe performanca e aktorëve si-
pas tij ishte shumë e mirë.

“Loja e aktorëve ishte shumë e
mirë, shumica e aktorëve kanë pas
një motivim dhe mobilizim shumë
të mirë kjo edhe falë përzgjedhjes

që ka bërë regjisorja edhe mënyrës
sesi ajo ka punuar, kështu që në
përgjithësi jam i kënaqur. Idetë e
shfaqjes time janë transmetuar në
mënyrë korrekte në skenë”, u shpreh
Krasniqi për KultPlus.

Disa nga aktorët në shfaqje nuk
e kishin përjetuar luftën, mirëpo ar-
ritën që shumë mirë të sjellin gjithë
bagazhin emocional që kërkon një
shfaqje e tillë. Aktori Valmir Krasni-
qi i cili ka lindur dhe është rritur në
Gjermani ishte në mesin e tyre.
Mirëpo, për të sjellë këtë rol ai ka
bashkëbiseduar me njerëz të cilët
kanë qenë në kampin e Bllacës si
dhe ka lexuar për këtë ngjarje që ka
lënë gjurmë të pashlyeshme në hi-
storinë e Kosovës.

“Jam munduar që sa më shumë
të dëgjoj histori  e të përcjell doku-
mentarë, që të informohem dhe t’i
absorboj tek vetja gjitha ato përje-
time, e më pas t’i paraqes tek pu-
bliku. Ky ishte një proces sa i vësh-
tirë aq edhe i bukur dhe i veçantë.
Unë besoj që jam pjekur profesio-
nalisht shumë sepse kemi bërë një
punë shumë të madh. Kemi punuar
dy muaj intenzivisht në perso-
nazhe, në hulumtime e gjithçka”,
tha Valmiri për KultPlus.

Aktorët që luajtën në këtë shfa-
qje janë: Valmir Krasniqi, Albulena
Kryeziu –Bokshi, Bujar Ahmeti, Teu-
ta Krasniqi, Thana Deliu, Artiola
Hamdija, Blerta Deliu, Afrim Muqa,
Naim Berisha, Ismet Azemi, Shpe-
tim Kastrati, Labinot Raci, Xhejlane
Godaci dhe Adhurim Demi. Ndërsa
kompozitor i muzikës ishte Florent
Bishnjaku, Skenografia është e pu-
nuar nga Petrit Bakalli dhe kostu-
mografia nga Albulena Borovci
ndërsa koreografinë e shfaqjes e ka
punuar Sinan Kajtazi.

Doli në qarkullim numri i ri i
revistës letrare të traditës “Jeta e
re”, i pari për këtë vit. Të shtatë ru-
brikat e këtij numri sjellin autorë
me peshë nga fusha e letërsisë,
teorisë dhe kritikës letrare botëro-
re dhe asaj shqiptare.

Revista hapet me Ligjëratën e
shkrimtarit dhe studiuesit të letër-
sisë Sabri Hamitit me titullin “Më-
simi i letërsisë”, mbajtur në Semi-
narin Ndërkombëtar për Gjuhën,
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare.
Rubrika e prozës nis me tregimin
“Përralla e ishullit të panjohur” të
nobelistit Jose Saramago, për të
vazhduar me “Në pritje” të shkrim-
tarit, gjithashtu shumë të njohur,
Amos Oz, me tregimet e shkrimta-
rit, publicistit dhe dramaturgut
agjentinas Robero Alt: “Shkak dhe

marrëzi xhelozie”, “Vëmendje be-
qari”, “Zilja e ndrojtur”, “Njeriu që
gjithmonë të jep të drejtë” dhe “
Fjalimi që do të kishte sukses”, pa-
staj me tregimet e shkurtra “ Dreka
e Pashkëve” dhe “ Pesë minuta” të
shkrimtarit italian Paolo Zardi.
Nga autorët tanë, Rrahman Paçar-
rizi është prezantuar me tregimin
me titullin “ Helena ime”, Virion
Graçi me “ Takime në mesnatë” dhe
“ Xhojsi në fotografi” dhe Gazmend
Bërjalolli me “ Fëllanza”.

Rubrika e poezisë nis me një
cikël të gjerë poezish të poetit dhe
dramaturgut të njohur spanjoll
Garsia Lorkës, për të vazhduar me
poetin amerikan Lingston Hue-
ghes, me poemën “ Komesari Ma-
greli” të poetit italian Varelio Ma-
grelit. Ndërkaq, nga autorët, me

nga një cikël poezish në këtë
numër të revistës janë paraqitur
Ibrahim Berisha, Osman Gashi,
Skënder Zogaj, Arif Kutleshi dhe
Përparim Blakaj, ndërkaq me një
intervistë me titullin “Pas çdo fjale
fshihet një botë e tërë” vjen shk-
rimtari Heinrich Boll.

Në rubrikën qendrore të revi-
stës Dossier, në një hapësirë prej 50
faqesh, vjen Eugene Guillovic, një
nga poetët madhorë të poezisë
franceze të kohës, i përkthyer në
më shumë se pesëdhjetë gjuhë të
botës. Rubrika nis me një tekst të
shkurtër vlerësues të Andre Velter-
it me titullin “ Guillevic”, për të
vazhduar me një cikël të gjerë poe-
tik të këtij autori, përzgjedhur nga
disa libra të tij. Rubrika përfundon
me tekstin interesant dhe me inte-

res autobigrafik “Të jetosh në poe-
zi”. Në rubrikën e kritikës janë pre-
zantuar një numër autorësh tanë
dhe të huaj. Rubrika nis me tekstin
e David Perkins-it “Kontekstualiz-
mi historik“ e vazhdon me “Grama-
tika e krijimit” të George Steiner-it,
njërit ndër kulturologët më të
mëdhenj sot, me “Pamundësia e
përkthimit të Franc Kafkës” të shk-
rimtares së shquar amerikane
Cynthia Ozick, me “Teatri dhe dra-

ma” të Erenestina Halilit, “ Dimen-
sionet e identitetit multikulturor
në letërsinë e vjetër shqipe” të Ilir
Brecës dhe “ Erosi i përçmuar” të
Marjela Prognit- Pecit.

Përkthyesit që kontribuuan në
këtë numër janë: Bajram Karabol-
li, Gëzim Aliu, Alket Çani, Sulej-
man Dërmaku, Alfred Beka, Arben
Idrizi, Erion Karabolli, Qerim On-
dozi, Arta Hallaçi dhe Rexhep Ma-
loku.

Doli numri i ri i revistës “Jeta e re”
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tmerret e kampit të Bllacës zbritën në TKK
përmes shfaqjes “Bryma e vdekjes”

Kjo shfaqje u cilësua si
një frymë dokumentari
nga dramaturgu dhe
regjisori Naser Shatrolli.
Sipas tij shfaqja ka
pasqyruar një realitet, një
tragjedi kombëtare të
cilën e kanë përjetuar
shumë njerëz në Kosovë.
Sipas tij Milazim Krasniqi
i cili e ka realizuar tekstin
e shfaqjes, ka sjell një
tretman artistik teatror e
në anën tjetër regjisorja e
ka trajtuar saktë aspektin
dramaturgjik
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Shkup, 10 prill - Pesë fitore të njëpa-
snjëshme në kampionat kanë çuar
kuqezinjtë në 12 pikë larg vendit
të dytë dhe në kushte kur titulli i
kampionit duket se afrohet me
hapa të sigurt, krejt e natyrshme
është atmosfera e shkëlqyeshme
brenda grupit. Kreu, fitoret, seria
pozitive, paraqitjet e mira gjithse-
si se janë arsyet që sjellin atmo-
sferën, por te Shkëndija javët e
fundit ka edhe një shkak shtesë
për të qenë i gëzuar. Marjan Rade-
ski, sulmuesi i lënduar rëndë dhe
me ligamente të operuara më në
fund është kthyer të luajë me ku-
qezinjtë. Pak minuta në Kratovë
kundër Sileksit dhe sërish aktivi-
zim nga pankina në Tetovë kundër
Pobedës. Kaq mjaftoi që Radeski
të jep sinjalet e tij se 8 muaj më
vonë është në rrugë për të kapur
formën që kishte para se të lën-
dohet, duke shënuar gol në fito-
ren 5:2 nga prilepasve. Dhe kjo nuk

është e tëra, pasi në ndeshjen e
fundit me Renovën, trajneri Osma-
ni e inkuadroi si titullar dhe efekti
i sulmuesit ishte goli i dytë që sol-
li fitoren 2:1 kundër Renovës. “E
kam pritur gjatë kthimin, kam mo-
tivuar veten në mënyrë shtesë,
duke e fiksuar në kokë se me punë
dhe përkushtim do të kthehem më
i fortë dhe më i mirë. Kam punuar
maksimalisht për tu kthyer dhe
tani për fat të mirë jam shëndosh e

mirë dhe për më shumë edhe kam
mundur të shënoj gola. Kjo gjë më
kënaq dhe më motivon edhe më
shumë, skuadra ec mirë dhe gjith-
monë suksesi i ekipit është në plan
të parë”, shprehet Marjan Radeski,
i cili tashmë kur ka lënë pas lëndi-
min e rëndë, uron që askush tjetër
të mos përballet me diçka të tillë.
“Dëshira ime është që askush
tjetër mos të lëndohet si unë apo
edhe disa bashkëlojtarë tjerë që

pësuan të njëjtin dëmtim. Është
lëndim i rëndë që të mban për një
periudhë të gjatë jashta terrene-
ve. Ne futbollistët pa stërvitje dhe
ndeshje jemi të vdekur. Normal
jam i lumtur për kthimin, por ende
nuk jam në formën time optimale
dhe duhet akoma shumë punë”,
theksoi Radeski. Shkëndija hapë-
ron sigurt drejt mbrojtjes së titul-
lit të kampionit, ndërsa për Rade-
skin ky sezon ka filluar vetëm para
katër xhirove. Pauzë e gjatë për një
futbollist profesionist që terrenin e
ka përditshmëri dhe ‘ndarja’ me të
është si dënim. “Të kthehesh pas
një viti është sikur të jetë një fil-
lim i ri. Është normale që në këtë
fazë nuk jam në formën që kisha
para lëndimit, por besoj se nga-
dalë do të kthehem. Ekipi dhe sta-
fi teknik gjithë kohën më kanë
mbështetur për t’u kthyer sa më i
fortë dhe besoj se së shpejti do
shohim ‘Radeskin e vjetër”, thotë
Radeski i cili nuk ka kurrfarë dile-
me në lidhje me mbrojtjen e titul-
lit në kampionat. “Sigurt fitojmë.
Jemi kampionë pa konkurrencë”,
flet me i bindje sulmuesi nga Pri-
lepi që zbulon përcaktimet e tij
dhe të skuadrës për periudhën që
pason.

Shkup, 10 prill - Gjatë ditës së diel
në Ligën e Parë futbollistike të
Maqedonisë së Veriut, me nde-
shjet e javës së 28 do të nisë rrethi
i katërt dhe i fundit për këtë se-
zon, ku dhe do të vendoset ren-
ditja përfundimtare të ekipeve që
do të përfaqësojnë vendin në ku-
pat evropiane dhe për ekipet që
do kalojnë në kategorinë e dytë.
Pas 27 xhirove të luajtura kreu i
tabelës është shumë i qartë pasi

kampioni aktual Shkëndija ruan
vendin e parë me me 62 pikë dhe
është plot 12 pikë ndaj ndjekësit
Vardari. Ndërkaq, pikërishtë të
dielën në kuadër të javës së 28 do
të përballen mes vete. “Kuqezinjtë
do të jenë mysafire e Vardarit në
stadiumin “Boris Trajkovski” në
lagjen Maxhari. Nga ana tjetër
skuadra e Akademija Pandev
pothuajse e ka të sigurt vendin e
tretë në tabelë pasi është plotë 10

pikë larg ndjekësve. Lufta më e
madhe pritet të zhvillohet për po-
zitën e katërt, konkurrentë për
këtë pozitë janë Renova, Rabot-
niçki, Makedonija Gj.P dhe Shku-
pi. Tre vendeve të fundit në ren-
ditjen e tabelës ato janë të
rezervuara për Sileksin që mbije-
tesën e sheh tek balotazhi, ndër-
sa Bellasica dhe Pobeda kanë
vetëm gjasa teorike për t’i ikur më
të keqes. (F.N)

Stadiumi “Arena Kombëtare”
në Tiranë nuk pritet të jetë i gat-
shëm për muajin shtator, i para-
lajmëruar edhe nga vet Armand
Duka Një paralajmërim dëshpë-
rues për tifozët shqiptarë të
Kombëtares së Shqipërisë vjen nga
Tirana. Punimet në stadiumin e ri
kombëtar që po ndërtohet në Ti-
ranë, sipas të gjitha gjasave, nuk
do të përfundojnë as në muajin sh-
tator, siç ishte paralajmëruar. “Are-
na Kombëtare” ka nis të ndërtohet
në qershorin e vitit 2016, shkruan
Gazeta Express. Tashmë punimet
kanë arritur në fazën finale. Mirë-

po punimet kanë ngecur pikërisht
në fazën finale gjë që pritet ta

shtyjë edhe më shumë inauguri-
min e këtij impianti. Në fakt, kreu

i FSHF-së, Armand Duka, e pati pa-
ralajmëruar hapjen e stadiumit
me ndeshjen e 10 shtatorit kundër
Islandës, në kualifikimet për “Euro
2020”. Mirëpo, “Sport Ekspres” ka
mësuar se shanset që stadiumi të
jetë i gatshëm për shtator janë mi-
nimale. Gjendja aktuale e stadiu-
mit dhe ngadalësimi i procesit të
punimeve nuk japin kurrfarë
shenje që stadiumi do të kryhet
brenda pesë muajve. Kështu që
stadiumi pritet të hapet në nëntor,
kur Shqipëria do t’i pres në Tiranë
Andorrën dhe Francën në kualifiki-
met për “Euro 2020”.

Zbulohet rroga
që Edy Reja 
do ta marrë 
në Shqipëri
Janë zbuluar detajet financia-
re të kontratës e cila shumë
shpejt pritet të nën shkruhet
në mes Armand Dukës dhe
trajnerit italian, Edy Reja. Edy
Reja shumë shpejt pritet të
emërohet përzgjedhës i
Kombëtares së Shqipërisë në
vend të Christian Panuccit.
Trajneri italian pritet ta nën-
shkruajë një kontratë me Fe-
deratën Shqiptare të Futbollit
(FSHF) për t’i udhëhequr ku-
qezinjtë deri në fund të kuali-
fikimeve për “Euro 2020”. Pre-
sidenti i FSHF-së, Armand
Duka, së fundmi ishte në Itali,
ku e ka takuar sërish ish traj-
nerin Lazios, Atalanatës, Na-
polit dhe disa klubeve tjera të
njohura. Me këtë rast të dy ata
i kanë diskutuar disa detaje të
fundit të kontratës dhe thuhet
se akordi është arritur dhe
mbetet të bëhet vetëm finali-
zimi i marrëveshjes me nën-
shkrimin e kontratës në Tiranë
brenda pak ditësh. Disa media
në Itali e kanë zbuluar edhe
përfitimin financiar që e pret
trajnerin 73-vjeç në Shqipëri.
Sipas tyre, Reja do të paguhet
250 mijë euro në total për
gjithë kohën sa do të punojë
në Shqipëri deri në fund të
kualifikimeve për “Euro 2020”.
Thuhet se Reja ka kërkuar
edhe më shumë para. Por,
Duka e ka përdorur opsionin
sikurse te rasti i Gianni De Bia-
sit. Në kontratën që FSHF pri-
tet ta nënshkruajë me Rejan
do të vendoset një klauzolë,
sipas së cilës, Shqipëria do ta
shpërblejë edhe me 200 mijë
euro ekstra trajnerin italian në
rast se arrin ta kualifikojë Sh-
qipërinë në “Euro 2020”.

Të dielën starton rrethi i katër në Ligën e Parë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

“Arena Kombëtare” do të vonojë edhe më shumë

MARJAN RADESKI I LUMTUR PËR RIKTHIMIN NË FUSHË

Përjetoj një fillim të ri
me Shkëndijën

“Kam punuar
maksimalisht për tu
kthyer dhe tani për fat
të mirë jam shëndosh e
mirë dhe për më shumë
edhe kam mundur të
shënoj gola. Kjo gjë më
kënaq dhe më motivon
edhe më shumë,
skuadra ec mirë dhe
gjithmonë suksesi i
ekipit është në plan të
parë”, shprehet Marjan
Radeski
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Në bazë të nenit 42, paragrafi 1, alineja 1 dhe 5, nenit 47, paragrafi 2, alineja 1 dhe 5, nenit 52, paragrafi 2, alineja 
1 dhe 5, nenit 90, paragrafi 19, alineja 1, 2 dhe 3 të Ligjit për arsim sipëror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
nr. 82/2018) dhe nenit 34, paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të Statutit të Konferencës interuniversitare nr.19-1010/2 të datës 
6.11.2018, Drejtoria interuniversitare rektorale publikon: 

 
THIRRJE PUBLIK 

E SËRISHME nr. 1/2019 
 
për zgjedhje të anëtarëve nga Konferenca interuniversitare në: 

 
1. Këshillin nacional për arsim sipëror dhe veprimtarinë shkencore-hulumtuese 

nga sfera shkencore-hulumtuese e nivelit të parë sipas Klasifikimit fraskatiev ndërkombëtar:  
 shkenca të mjekësisë dhe shëndetësi - 1 (një) person nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune të 

Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup;  
 Kushtet për zgjedhje: 
- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi;  
- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 

gjegjësisht drejtor të shkollës së lartë profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Bordit për akreditim ose anëtar i Bordit për vlerësim.  

 1 (një) person nga rendi i studentëve 
 Kushtet për zgjedhje: 

- të jetë student i rregullt në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup. 
 

2. Bordi për akreditim të arsimit sipëror  
nga sfera shkencore-hulumtuese i nivelit të parë sipas Klasifikimit fraskatiev ndërkombëtar:  

 shkenca të mjekësisë dhe shëndetësi - 1 (një) person nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup;  

 shkenca bujqësore dhe veterinare - 1 (një) person nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup; 

            Kushtet për zgjedhje: 
- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi; 
- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 

gjegjësisht drejtor të shkollës së lartë profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Këshillit nacional ose anëtar i Bordit për vlerësim.  
 

3. Bordi për vlerësim të arsimit sipëror  
nga sfera shkencore-hulumtuese i nivelit të parë sipas Klasifikimit fraskatiev ndërkombëtar:  

 shkenca të mjekësisë dhe shëndetësi - 1 (një) person nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup;  

 shkenca bujqësore dhe veterinare - 1 (një) person nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup; 

            Kushtet për zgjedhje: 
- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi, përveç profesorët për lëndë 

profesionale të artit; 
- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 

gjegjësisht drejtor të shkollës së lartë profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Këshillit nacional ose anëtar i Bordit për vlerësim.  
 
Kandidatët parashtrojnë:  

- fletëparaqitje sipas shpalljes; 
- biografi të shkurtë (CV); 
- formular të plotësuar për të dhëna (në dispozicion në ueb faqen e UKM  http://www.ukim.edu.mk/ në linkun 

„aktuale“). 
 
             Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në seancën e Konferencës interuniversitare, në pajtim me Ligjin për arsim sipëror 
dhe Statutin e Konferencës interuniveristare.   
 
Thirrja publike zgjat 5 ditë pune, llogaritur nga dita e publikimit.  
 Dokumentet parashtrohen: 

- përmes postës ose në arkivin e Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, bul. "Goce Dellçev" nr.9, 1000 
Shkup; 

- në mënyrë elektronike, në e-mail adresën: e.dodevska@ukim.edu.mk. 
Drejtoria interuniversitare rektorale  

në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

KOMUNA E STRUGËS 
INSPEKSIONI I NDËRTIMTARISË 

P.I.nr.26-77 nga data 05.04.2019 
Nr.i ditarit 11 
S T R U G Ë 

 
 Në bazë të nenit 135 paragrafi 1 alineja 6 nga ligji për ndërtim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr-
130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13  144/12 , 25/13 , 79/13,137/13, 163/13,27/14,87/14,28/14,115/14,149/14,187/14, 44/15,129/15, 
217/15,226/15,30/16,39/16,71/16,132/16), procesverbalit për konstatim   PInr.26-77 nga data 04.04.2019 inspektori i autorizuar ndërtimor pranë 
Komunës së Strugës, solli:  
 

A K T V E N D I M 
 

1. URDHËROHEN PRONARËT E PËRBASHKËT- Lidhja e Shoqatave të Pensionistëve, Këshilli komunal Strugë me përfaqësues Mill rad 
Trposki (me seli të shoqatës në rr. 8-Nëntori pn –Strugë dhe Ibrahim Gega me vendbanim në rr. Boro Shain nr.1 – Strugë. 
Në afat prej 10 ditësh   pas marrjes së këtij aktvendimi ta MËNJANOJË ndërtimin – Objekt i përkohshëm , për shkak të realizimit të 
planeve urbanistike dhe dokumentacionit për plane urbanistike në procedurë për formimin e parcelës ndërtimore PN nr.08-01, në pajtim 
me certifikatën nga plani nga PDU për pjesë  të BLLOKUT 15, KK – Strugë. Objekti i përkohshëm në pronësi të përbashkët  ndodhet në rr. 
Kej Boris Kidriç pn – Strugë, në PK nr. 1430/2, KK –Strugë i përshkruar sipas Fletë pronësisë për objekt të përkohshëm nr.6200 nga data 
03.04.2019, kurse pronar i tokës është R. Maqedonia e Veriut me Fletë pronësi nr. 140, KK-Strugë. 
 2. Nëse ndërtimi nuk largohet në afatin e përcaktuar, do të ndërmerren veprime për heqjen me detyrim administrativ të ndërtimit. 
3. Shpenzimet për ekzekutimin e aktvendimit kompensohen nga ndërtuesi. 
4. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk prolongon  zbatimin e aktvendimit. 
 

A r s y e t i m 
 

 Inspektori ndërtimor i autorizuar pranë komunës së Strugës duke vepruar sipas urdhëresës për dalje në teren nr.10-1399 nga data 
02.04.2019 –Komuna e Strugës me qëllim kompletimin dhe formimin  e lëndës sipas procedurës të së përcaktuar për zbatimin e së njëjtës sipas 
kërkesave të atilla, gjegjësisht zbatim të parcelës në tokë ndërtimore jo të ndërtuar, bëri këqyrje inspektive në vendngjarje më datë 04.04.2019 dhe 
konstatoi me procesverbal nr.26-77 nga data 04.04.2019 se pronarët e përbashkët: Lidhja e Shoqatave të Pensionistëve, Këshilli komunal Strugë me 
përfaqësues Mill rad Trposki (me seli të shoqatës në rr. 8-Nëntori pn –Strugë dhe Ibrahim Gega me vendbanim në rr. Boro Shain nr.1 
 
Janë pronarë të objektit të përkohshëm i cili është me dimensione (4,5x3,6)m, me mure të jashtme të lehta me trashësi 12cm nga të tre anët, kurse 
nga fasadën perëndimore (pjesa hyrëse), e gjitha është me zdrukthtari (dogramë) metalike me qelq. Konstruksioni i pullazit është prej druri me 
mbulesë prej tjegullave. Brendësia e mureve dhe tavaneve është e mbuluar me llamperi. 
Ndërtimi –Objekti i përkohshëm mënjanohet për shkak të realizimit të  realizimit të planeve urbanistike  dhe dokumentacionit për plane urbanistike 
në procedurë për formimin e parcelës ndërtimore PN nr.08-01, në pajtim me certifikatën nga plani nga PDU për pjesë  të BLLOKUT 15, KK – 
Strugë.  
Objekti i përkohshëm në pronësi të përbashkët  ndodhet në rr. Kej Boris Kidriç pn – Strugë, në PK nr. 1430/2, KK –Strugë i përshkruar sipas Fletë 
pronësisë për objekt të përkohshëm nr.6200 nga data 03.04.2019, kurse pronar i tokës është R. Maqedonia e Veriut me Fletë pronësi nr. 140, KK-
Strugë. 
 
Në rastin konkret ankesa e lajmëruar kundër aktvendimit të shkallës së parë me të cilën urdhërohet mënjanimi i ndërtimit. në pajtim me nenin 137 
paragrafi 4 nga ligji për ndërtim(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr-130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12 ,25/13  144/12 , 
25/13 , 79/13,137/13, 163/13, 27/14,87/14 ,28/14, 115/14 149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,39/16,71/16,132/16.), nuk e anulon 
ekzekutimin e aktvendimit. 
 
Duke marrë parasysh se gjatë kryerjes  së inspektimit në vendngjarje  më datë 04.04.2019 dhe sipas këqyrjes së dokumentacionit: Vendim për 
formimin e komisionit Nr.10-1399/2 nga data 29.03.2019, Procesverbal i komisionit Nr.10-1399 nga 01.04.2019, Elaborati  gjeodezik për të dhëna 
numerike Nr. 08-19-123/3 nga data 14.03.2019 (për realizimin e planit urbanistik dhe dokumentacionit të planeve urbanistike në procedurë për 
formimin e parcelës ndërtimore PN nr. 08.01,       KK Strugë, Fletë pronësisë për objekt të përkohshëm nr.6200 nga data 03.04.2019 

-në pajtim me nenin 135 paragrafi 1 alineja 6 nga  Ligji për ndërtim   ,  u soll aktvendim si në dispozitivi. 
  
Udhëzim për mjet juridik:    Kundër këtij Aktvendimi pala e pakënaqur mund të bëjë ankesë nëpërmjet inspektorit të autorizuar të ndërtimit  deri te 
komisioni shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë nga fusha e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtje ,      në afat prej 8 ditë nga 
dita   e pranimit të këtij aktvendimi. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë. 
Pagesa e 250 den. bëhet në formular PP50 me qëllim taksa administrative për Komunën e Strugës,emërtimi i pranuesit-Buxheti i komunës së 
Strugës, banka e pranimit –B.P e R.M në llogari 100000000063095, llogaria pagesore 840 165 03182 dhe shifra e të hyrave 722315. 
 

 INSPEKTORI I AUTORIZUAR I NDËRTIMTARISË 

 
 
 
 
   KRYETARI I KOMUNËS  

 
Kryetari i Komunës së Çairit, Shkup, gjatë shqyrtimit të kërkesës së parashtruar nga, Nafi Asani nga Shkupi, rr. “Dizhonska 5” nr. 25B, e 
dorëzuar me numër 08-1972 të datës 23.05.2011, në bazë të nenit 21, paragrafi (2), paragrafi (11) dhe paragrafi (12) të Ligjit për trajtimin e 
objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 23/11, nr. 54/11, nr. 155/12, nr. 53/13, nr. 72/13, 44/14, 115/14, 
nr.199/14, nr. 124/15, 129/15, 271/15, 31/16 dhe 190/17)  e në bazë të nenit 205, paragrafi 1 dhe neni 209 nga Ligji për procedurë të 
përgjithshme juridike (“Gazeta  zyrtare  e RM” nr. 38/2005 110/08 dhe nr.51/2011), e miraton këtë:  

A K T V E N D I M 
për përcaktimin e statusit juridik të objektit  

të paligjshëm 
1. Përcaktohet  statusi  juridik  i  objektit  të  paligjshëm; shtëpi banimi, që gjendet, rr. “Dizhonska 5” nr. 25B, Shkup, PK 2378/2 KK Çair, e 

regjistruar në Fletë pronësinë nr. 94276, PK 2378/1 KK Çair, e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 94275 dhe PK 2378/3 KK Çair. E regjistruar në 
Fletë pronësinë nr. 2281, objekt i cili është shënuar si: numri i objektit 1, Përdhese, hyrja 1, banesa 1,  dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: 
banim, sipërfaqja e brendshme65m2. 

numri i objektit 1, Bodrum -1, hyrja 2, banesa 1, dedikimi i pjesës së veçantë të objektit: bodrum, sipërfaqja e brendshme 28 m2. 
2. Si bartës  i  të  drejtës  të  pronësisë  së  objektit  nga  pika 1 e dispozitivit  të  këtij  aktvendimi,  caktohet,  Nafi Asani nga Shkupi, rr. 

“Dizhonska 5” nr. 25B, me numër të letërnjoftimit G0170992. 
3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi është Elaborati gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr.10-306/1-1 të 

datës 12.02.2016, i përpiluar nga “DELA SISTEMI” SHPK, Shkup. 
4. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi i njëjti paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës të  
pronësisë së objektit në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive ndërsa gjatë regjistrimit shënohet  se  objekti  ka  fituar 

status juridik në pajtueshmëri me Ligjin për trajtimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. 
A r s y e t i m 

Kërkuesi,  Nafi Asani nga Shkupi, rr. “Dizhonska 5” nr. 25B, dorëzoi kërkesë me numër 08-1972të datës 23.05.2011, për përcaktimin e 
statusit juridik të objektit  paligjshëm: shtëpi banimi, që gjendet, rr. “Dizhonska 5” nr. 25B, Shkup, PK 2378/2 KK Çair, e regjistruar në Fletë 
pronësinë nr. 94276, PK 2378/1 KK Çair, e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 94275 dhe PK 2378/3 KK Çair. E regjistruar në Fletë pronësinë nr. 
2281, me gjithsej sipërfaqe të brendshme 93 m2 

Kërkuesi me kërkesën parashtroi:  
-Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të paligjshëm nr.10-306/1-1 të datës 12.02.2016, i përpiluar nga “DELA 

SISTEMI” SHPK - Shkup. 
-Fotokopje nga letërnjoftimi 
-Fletë pronësinë nr. 94276 nga data 28.01.2019 
-Fletë pronësinë nr. 94275 nga data 28.01.2019 
-Fletë pronësinë nr. 228  nga data 04.11.2013 
-Akt noteri- Deklaratë nr. PLA 316/2019 të datës 12.02.2019 
-Akt noteri - Deklaratë nr. PLA 572/11 të datës 15.07.2011 
-Vërtetim për pasqyrën historike të regjistrimeve të bëra për PK 2378/1KK Çair nga data 11.02.2019 me nr. 1107-700/2019. 
Gjatë procedurës janë sjellë këto:  
- Procesverbal nga këqyrja në vend me nr. 08-1972 të datës 18.12.2013. 
- Pëlqim urbanistik me nr. 08-1972 të datës 19.02.2019. 
-  Konkluzion për pagim të kompensimit nr.08-1972 të datës 22.02.2019. 
Toka në të cilën është ndërtuar objektit është në pronësi për PK 2387/1 KK Çair në emër të Levajkovski Dragi pjesa 1/24, Levajkovski Dushko 

pjesa 1/24, Miloshevska Jelica pjesa 3/24, Todorovska Arsena 1/24 pjesa, Todorovksa Dobrinka 1/24 pjesa, Todorovksa Mirjana pjesa 1/24, 
Asanço Anto Todorovksi pjesa3/24, Todorovksi Blagoja pjesa 3/24, Todorovksi Sasho pjesa 1/24, Todorovksi Stefanço pjesa 3/24, Todorovksi 
Trajçe pjesa 1/24, Todorovksi Cvetan pjesa 3/24, Unkovska Elizabeta pjesa1/24, Mitroviq Danqe pjesa 1/24, e regjistruar në Fletë pronësinë nr. 
94275 dhe në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore për PK 2378/2 dhe PK  2378/3 KK Çair.  

Dedikimi i objektit të paligjshëm është i banimit, ndërsa në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në fuqi PK 2378/2 K Çair dhe në 
një pjesë të PK 2378/3, KK Çair parashihet ndërtim i infrastrukturës rrugore , ndërsa PK 2378/1  KK Çair  parashihet ndërtim për banim me 
dedikim të kombinuar. 

Gjatë përmbushjes së kushtit nga neni 12 paragrafi (1) alineja 7, për objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme të ndërtuar në truall në të 
cilin në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik në fuqi është paraparë ndërtimi i infrastrukturës rrugore zbatohen vetëm dispozitat nga 
standardet nga neni 19 i Ligjit për trajtim me objektet e ndërtuara në mënyrë të paligjshme me të cilën përcaktohet objekti a është tërësi 
ndërtimore dhe funksionale, a është në rënie dhe a 

ka qasje deri te objekti, ndërsa këto objekte NUK përputhen në dokumentacionin e planit urbanistik. 
Kryetari  i  Komunës  së Çairit,  pas  shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, realizimin e këqyrjes në vend, këqyrjen në pajtueshmërinë 

urbanistike,  konstaton  se  janë  përmbushur  kushtet  për  miratimin  e  aktvendimit për përcaktimin  e  statusit juridik të objektit të paligjshëm. 
Në bazë të asaj që u theksua më lart, u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi. 
UDHËZIM PËR KËSHILLË JURIDIKE: Kundër Aktvendimit të Kryetarit të Komunës së Çairit për përcaktimin e statutit juridik të objektit të 

paligjshëm dhe   për   refuzimin  e   kërkesës    për përcaktimin e statutit juridik të  objektit  të  paligjshëm,  mund  të  dorëzohet ankesë në afat 
prej 15 dite nga dita e pranimit ë aktvendimit, deri te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga lëmi i rregullimit të 
hapësirës. 
Ankesa taksohet me taksë administrative në shumë prej 250,00 denarëve.  
            Dorëzuar deri te: 

- Kërkuesi 
- Arkivi 
Miratoi - E.A.                                                                                                                                                             Kryetar i Komunës  
Përktheu – L.R                                                                                                                                                                  Visar Ganiu 
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Trajneri i Tottenham Hotspur, Mauricio
Pochettino, është shprehur i kënaqur me
paraqitjen e skuadrës së tij në ndeshjen e
parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve
kundër Manchester Cityt. Spursat shënuan
fitore minimale para tifozëve të vet me go-
lin e Heung-Min Son të shënuar në gjysmën
e dytë, ndërkohë që Hugo Lloris e mbrojti
penalltinë e Sergio Agueros në pjesën e
parë. “Ishte një ndeshje e pabesueshme.
Ishte shumë vështirë. Mirëpo është fala për
Manchester Cityn, ndërsa është edhe sfida
kthyese. Jemi të kënaqur se treguam cilësi të
shkëlqyer. Paraqitja ishte e mirë, por janë
edhe 90 minuta të tjera për t’u zhvilluar.
Mbrojtja e penalltisë mendoj se na dha
vetëbesim. Mendoj se pati shumë gjëra po-
zitive”, ka thënë Pochettino për BT Sport.
Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola,
beson se skuadra e tij ka bërë paraqitje të
mirë kundër Tottenham Hotspur në nde-
shjen e parë çerekfinale të Ligës së Kam-
pionëve. “Krijuam raste, nuk ishte vetëm
penalltia. E kontrolluam ndeshje, nuk i
lejuam të vraponin shumë. Rezultati nuk
është më i miri, por duhet ta bëjmë rikthi-
min e nevojshëm për t’u kualifikuar”, ka
deklaruar Guardiola për BBC Radio 5 live. Sa
i përket penalltisë së humbur, ai është sh-
prehur: “Herën tjetër do të shënojmë. Tash
duhet të përgatitemi për Crystal Palace.
Nuk kemi kohe të mendojmë për Tottenha-
min”. Ylli i Tottenhamit, Son Heung-Min pas
ndeshjes ndaj Manchester Cityt ka thënë
se skuadra e tij e meritoi fitoren gjë që i rrit
gjasat për t’u kualifikuar në gjysmëfinale të
Ligës së Kampionëve. Ishte pikërisht Son
Heung-Min ai që shënoi golin e fitores në
këtë përballje kur po luhej minuta e 78 e
takimit. “Si ekip ne kurrë nuk dorëzohemi,
luftojmë për 90 minuta. Mendoj se meri-
tuam fitoren, ishim më klinik se ata. E dua
këtë stadium, është fantastike të luash këtu
dhe jam shumë mirënjohës që kam mundë-
sinë që të luaj në këtë stadium”, është sh-
prehur ylli i Tottenhamit. Ndeshja e kthimit
të çerekfinales ndërmjet Tottenhamit e City
luhet më 17 prill në “Etihad”. Trajneri i Li-
verpoolit, Jurgen Klopp, ka folur pas nde-
shjes ku skuadra e tij fitoi 2-0. Ai u nda i kë-
naqur me skuadrën e tij, duke thënë se e ka

kontrolluar ndeshjen. “Jemi shumë të lum-
tur, është ndeshja e parë, do ta kemi një
ndeshje të dytë intensive. Shënuam dy gola
dhe e kontrolluam lojën në të shumtën e
kohës. Ua dhamë disa momente atyre. Janë
momentet që Porto di të shënojë nga to. I
kemi parë edhe një apo dy kundërsulme,

por mendoj që luajtëm mirë. E humbëm
pak drejtimin në pjesën e dytë, por nuk ka
vend për kritika, 2-0 është një rezultat
shumë, shumë i mirë”. E dimë që duhet ta
luajmë edhe ndeshjen e dytë pasi nuk e
mbyllëm sonte, pra duhet të shkojmë atje
dhe të luftojmë”, ka thënë Klopp. Kapiteni i
Liverpoolit, Jordan Henderson dhe mbrojtë-
si Virgil van Dijk janë shprehur të kënaqur
me fitoren ndaj Portos, në sfidën e parë çe-
rekfinale të Ligës së Kampionëve. Liverpoo-
li fitoi në Anfield Road me rezultat prej 2 me
0 me golat s shënuar nga Keita e Firmino.
“Porto është një ekip i mirë, me lojtarë të
mirë, e këtë mund ta shihnit se sa të rrezik-
shëm ishin. Në pjesën e dytë donim të shë-
nonim edhe një apo dy gola por nuk ia
dolëm. Nuk krijuam shumë dhe ishte një
fillim i ngadaltë, por në përgjithësi duhet të

jemi të kënaqur me fitoren prej 2 me 0”, ka
thënë Henderson për BT Sport. Derisa Van
Dijk ka thënë se, “mbajtëm portën e pa-
prekur, shënuam dy gola dhe mund të ndër-
tojmë mbi këtë bazë”. Ai ishte i lumtur të
përballej me një sulmues të vështirë si
Moussa Marega. “Ai është i fuqishëm dhe i
vështirë për t’u përballur. Secili sulmues
ndaj të cilit luaj momentalisht janë mjaft të
mirë, por po i shijoj këto beteja. Dua të
shijoj këto ndeshje dhe tani i gjithë fokusi
është për sfidën ndaj Chelseat”, ka thënë
Van Dijk.

LIGA E KAMPIONËVE

Pochettino: Kanë mbetur
edhe 90 minuta lojë

“Ishte një ndeshje e
pabesueshme. Ishte
shumë vështirë. Mirëpo
është fala për Manchester
Cityn, ndërsa është edhe
sfida kthyese. Jemi të
kënaqur se treguam cilësi
të shkëlqyer. Paraqitja
ishte e mirë, por janë edhe
90 minuta të tjera për t’u
zhvilluar”, ka deklaruar
Pochettino

Kane mund të mungojë deri në fund të sezonit

Mauricio Pochettino e ka komentuar
lëndimin e Harry Kane në ndeshjen
ndërmjet Tottenham Hotspur dhe
Manchester City. Sulmuesi i Spursave u
detyra ta lëshojë fushën, ndërsa trajneri
mendon që bëhet fjalë për një lëndim
serioz dhe sulmuesi anglez mund të
mungojë deri në fund të sezonit. “Duhet ta
kontrollojmë nesër (e mërkurë), por duket

se është nyja e njëjtë dhe lëndimi i
ngjashëm. Është e pikëllueshme dhe
zhgënjyese. Do të na mungojë – ndoshta
deri në fund të sezonit”. Është një
shqetësim për ne. Shpresojmë të mos jetë
diçka e madhe. Mirëpo, nuk ka shumë kohë
për t’u rikuperuar. Ai e ka përdredhur nyjën,
prandaj do të shohim si do të reagojë në
orët në vijim”, ka thënë Pochettino.

Fat i keq për Shaqirin, tifozët kritikojnë rëndë Kloppin

Xherdan Shaqiri ishte në bankë sikurse
në shtatë ndeshjet e fundit dhe nuk e
luajti asnjë minutë kundër Portos në
Ligën e Kampionëve. Ai madje u vu në një
pozitë të palakmueshme, ku u ftua nga
Jurgen Klopp në kohën shtesë që të
inkuadrohet në lojë,  jo për të ndryshuar
diçka, po për të vonuar atë. Trajneri
gjerman dëshironte që ndeshja të
mbyllej 2-0 në favor të “The Reds”. E

derisa Shaqiri priste inkuadrimin në lojë,
topi nuk doli asnjëherë jashtë dhe
gjyqtari mbylli ndeshjen. Shaqiri mbeti
në një pozitë të palakmueshme dhe më
pas iu drejtua zhveshtoreve. Shumë fansa
të Liverpoolit kanë reaguar në Twitter
duke e mbështetur shqiptarin që nuk ka
luajtur asnjë minutë në shtatë ndeshjet e
fundit. Në shumë reagime thuhet se
Shaqiri meriton të luajë më shumë.

SHPALLJE
Shpallen si të pavlefshme vula e rrumbullakët dhe vula katrore e degës

së Organizatës Humanitare “El Hilal” të Tetovës. Në vulën e re është

gdhendur ky tekst: Shoqata Organizata Humanitare “El Hilal” – dega

Tetovë (në tri gjuhë: maqedonisht, shqip dhe turqisht).    

OH EL HILAL

Publicitet

Lloris: Nuk e di nëse ishte
penallti, por duhet t’i
pranojmë vendimet
Portieri i Tottenham Hotspur, Hugo
Lloris, ishte vendimtar në fitoren e
skuadrës së tij kundër Manchester
Cityt në ndeshjen e parë çerekfinale
të Ligës së Kampionëve. Ai e mbrojti
penalltinë e Sergio Agueros në
pjesën e parë dhe pastaj në gjysmën
e dytë, Heung-Min Son e shënoi golin
e fitores. “Është një ndeshje e madhe.
Ashtu siç pritje, tifozët na
mbështetën deri në fund. Natyrisht
ishte shumë vështirë, por ia dolëm.
Shpresoj që (lëndimi i Harry Kane të
mos jetë i rëndë). E dini si është kur
njëri nga lojtarët më të mirë largohet
nga loja. Mirëpo, ne qëndruam të
fortë dhe Lucas solli energji të
freskët. Nuk e di (nëse ishte penallti).
Nuk e pashë. Është pjesë e lojës,
duhet ta pranojmë. U dha një penallti
në dëm tonin. Qëndruam në lojë dhe
na dha më tepër energji”, ka
deklaruar Lloris.
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ZGJIDHJET: RODOS, ATEST, PASTA, NPEV, METEOR, LAR, E, AN, ALD, ALEKSANDËR, 
SELEKSIONE, DRIBERG, DN, RIFAT, ESAO, QENAN, ART, V, NARITA, IKA, ISA, SKELA.

Shumë i lehtë: 837642591, 695781234, 241593786, 578129463, 923468157, 416375829, 
782934615, 354216978, 169857342. Mesatar: 529381764, 361547892, 847296135, 
216738459, 785964321, 493152678, 674829513, 132475986, 958613247.

Mensur
Mamuti

DREJTIM
NË MUZIKË

80
(ITAL.)

FILM ME
ANTONIO

BANDERAS

PREFIKS 
PËR FJALËT 
LIDHUR ME 

ASHTIN (GR.)

SHIH
FOTON
(S.D.)

ISHULL
GREK

NJOHJE 
ZYRTARE

E NJË TITULLI

ËMBËLSIRA

TRUP QIELLOR,
YLLI ME BISHT

NON-POLIO 
ENTEROVIRUS

-------------------------
SURE

KURANORE

M
QYTET

NË FRANCË
--------------------------

NJERI QË BËN NJË 
JETË TË VETMUAR

SPANJA
------------------------

LËMI,
MATERIA

KOHA POETI YNË
NË FOTO

BANOR I QYTETIT 
GREK FLLORINË

(SIPAS EMËRTIMIT 
BULLGAR)

KËNGËTARE 
SHQIPTARE
(DENGLAT)

PARAFJALË 
GJERMANE

---------------------------
QYTET

NË TURQI

ADRENOLEUKO-
DISTROFIA

---------------------------
SHTET

NË AFRIKË

SHIH FOTON
(A)

PËRZGJEDHJE

ISH POLITIKANI 
ANGLEZ, TOM

(THOMAS EDWARD 
NEIL DRIBERG)

DIGITAL 
NUMBER

--------------------------
MËNYRË E TË 
SHKRUARIT

SHKRIMTARI
YNË, KUKAJ

---------------------------
AKTORI I NDJERË 
SHQIPTAR, TORO

PIKTORI AMERIKAN, 
ENDRJUS

----------------------------
ALEANCA PËR 
ARDHMËRINË 
E KOSOVËS

Q
VEPRIMTARI 
KRIJUESE 
ARTISTIKE

---------------------------
POETI ANGLEZ, 

ELIOT

VOLT
---------------------------

POSEDON

QYTET
NË JAPONI

SHKOVA
---------------------------

ENERGJIA

REGJISORI
YNË, QOSJA

FUTBOLLISTI 
SHQIPTAR,

ERVIN KOHA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Për çiftet kjo e sotmja do jete një dite e rehatshme dhe

shume e ngrohte. Nuk do ndodhin mosmarrëveshje përkundrazi
mund te ketë diskutime te gjata dhe ne qetësi te plote. Beqaret nuk
do vuajnë me nga vetmua sepse sot priten njohje te veçanta. Nëse
me financat keni pasur vështirësi, tashme është momenti te merrni
masa dhe te siguroni te ardhmen.

DEMI 21. prill - 21. maj
Gjate kësaj dite, jeta sentimentale për shume prej atyre

qe janë ne një lidhje, do marre një tjetër drejtim. Ka mundësi qe dë-
shirat dhe emocionet te shprehen me shume. Beqaret duhet te fil-
lojnë te kujdesen njëherë për pamjen e tyre e me pas te joshin dike.
Ne këtë mënyrë do shmangin edhe zhgënjimet. Financat nuk do
shumohen, megjithatë kënaquni me stabilitetin.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Te dashuruarit ka rrezik te mërziten gjate kësaj dite për

shkak te rutinës qe do mbizotërojë përherë. Ne fakt ata nuk duhet te
presin qe te tjerat t’ua ndryshojnë situatën, por duhet te bëjnë vete
përpjekjet. Beqaret kane për te pasur një dite tërësisht te qete dhe pa
ndodhi te veçanta. Problemet financiare duhet te mundoheni t’i
zgjidhni sepse po i late pas dore situata do ndërlikohet me tepër.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite e kënaqshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do flisni me qetësi me partnerin tuaj dhe emo-
cionet do shumëfishohen. Beqaret do e gjejnë papritur shpirtin e
tyre binjak dhe nuk do mendohen dy here për te filluar një lidhje
me te. Financat do jene te mira, por ka rrezik qe ju te shpenzoni pa
u menduar dhe gjendja mund te destabilizohet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do i lini pas krahëve te gjitha problemet qe keni pasur

deri me sot dhe do filloni ta shihni jetën me një sy tjetër. Partneri ne
fakt do ju mbaje ne pëllëmbë te dorës. Beqaret mund te kenë plot
takime te reja dhe pavarësisht se nuk do nisen për te krijuar një
lidhje gjerat do ju ndodhin natyrshëm. Ne planin financiar mire
është te mos ëndërroni shume qe situata te përmirësohet.

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

qe janë ne një lidhje. Do ndërmerrni plot iniciativa dhe nuk keni për
te pasur vështirësi si dikur. Beqaret do jene te bindur për hapat qe
duhet te hedhin dhe nuk do ndalen asnjë moment. Për ta mund te
filloje një etape shume e rëndësishme. Me shpenzimet tregohuni te
kujdesshëm nëse nuk doni te keni probleme me pas.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Jeta juaj ne çift do jete mjaftueshëm e qete sot. Komu-

nikimi do jete gjithë kohës i njëjtë dhe nuk do keni për çfarë te
qaheni. Beqaret nga ana tjetër nuk do ndihen ende gati te bëjnë
ndryshime te statusit dhe do i refuzojnë ftesat qe do iu bëhen. Po
vazhduat me këtë sjellje nuk keni për ta ndryshuar kurrë statusin.
Për financat duhet te përkujdeseni me tepër.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite shume e mire do jete kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Do jeni te dy palët me humor te mire dhe gati për te bere edhe
çmenduri te vogla. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri kështu
qe me mire te qëndrojnë me miqtë ne mënyrë qe te mos mërziten
nga vetmia. Buxhetin do e menaxhoni me mjaft përkujdes dhe
gjendja nuk do ketë përkeqësime, përkundrazi.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Tregohuni realiste sot ju te dashuruarit dhe mos kërko-

ni gjera te pamundura nga partneri. Kjo gjë do jete shume e ga-
buar dhe mund te sjelle pasoja tek e ardhmja. Beqaret do kenë
njohje te reja gjate disa aktiviteteve profesionale dhe për dike
do ju rrahe zemra fort sapo ta takojnë. Planetët do favorizojnë fi-
nancat. Gjendja ka për te qene gjate gjithë kohës e qëndrueshme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ka shume mundësi qe jeta juaj ne çift te behet edhe me

euforike sot. Ne çdo moment do përjetoni emocione te forta dhe do
ndiheni me fat qe keni partnerin ne krah. Beqaret do kenë vetëm
disa takime rutine, por asgjë për t'u veçuar. Me shpenzimet tre-
gohuni sa me te kujdesshëm dhe gjendja ka për te qene e qën-
drueshme. Po shpenzuat me sy mbyllur do përballeni me pasoja.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite shume e zakonshme ka për te qene kjo e sotmja

për ata qe janë ne një lidhje. Shfrytëzojeni për te folur qetësisht
lidhur me disa probleme te se shkuarës. Beqaret do jene te an-
gazhuar me projekte te mëdha dhe nuk do kenë kohe te mendojnë
për dashurinë. Ne planin financiar nuk do ketë tronditje aspak dhe
kjo do ju beje t'i kryeni pa frike shpenzimet e nevojshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Çështjet e zemrës nuk do ecin shume mire sot. Mun-

dohuni te jeni pak me tolerante dhe te matur me kritikat nëse
doni te riktheni harmoninë ne çift. Beqaret duhet te bëjnë atë qe
do ju thotë zemra pa menduar për asgjë tjetër. Ne planin financiar
duhet te jeni shume te kujdesshëm pasi gabimi me i vogël mund
t'iu kushtoje shume. Mos mendoni vetëm për te tashmen.
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1512 - Beteja e Ravenës: Franca nën
Gaston de Foix mundin Armatën
spanjolle.

1564 - Anglia dhe Franca nënshk-
ruajnë Traktatin e Trojës.

1868 - Shogunati shfuqizohet në
Japoni.

1895 - Anaheim kompleton siste-
min e tij të ri elektrik.

1899 - Traktati i Parisit ratifikon
përfundimin e luftës: Spanja i dorë-
zon Porto Rikon SHBA-ve.

1906 - Ainshtajni prezanton Teo-
rinë e tij të Relativitetit.

1927 - Gjenerali i Kilit Carlos Ibáñez
emëron veten kryetar.

1939 - Hungaria tërhiqet nga
Lidhja e Kombeve.

1956 - Qeveria franceze vendos të
dërgon 200.000 rezervistë në Algje-
ri 

1992 - Hapet Euro-Disney në afër-
si të Parisit.

2011 - Shpërthimi i bombës në Me-
tro në qytetin Minsk.

OQEANI
Takohen dy shokë.
- A ke dëgjuar për Oqeanin Atlantik?
- Po.
- Unë e kam kaluar not.
- E ti a ke dëgjuar për Oqeanin e
Vdekur?
- Po more.
- Unë e kam mbytur.

Mbajtja e zemërimit është sikur ta
pish helmin dhe të presësh që 

tjetri të vdes. (Buda)

Mbretëresha Elizabet
mban në kurorën
e saj një dia-
mant të shitur
nga India dhe
është diamanti
mi madh i zbu-
luar dhe i përpunuar
ndonjëherë. 

Një shofer autobusi në
Paris nxori të
gjithë pa-
sagjerët jashtë,
sepse ata refu-
zuan të bënin
hapësirë për një
njeri në karrocë. 

Truri i elefantit rea-
gon te njerëzit në
të njëjtën
mënyrë si truri i
njeriut te këly-
shët ose konet.
Ata mendojnë se
ne jemi të lezetshëm. 
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Një burrë shkoi me qese kanabisi në një stacion të
policisë në Dublin për tu ankuar se droga nuk ishte e cilë-
sisë së mirë. Arthur Liwembe u arrestua menjëherë pasi
shkoi në polici vullnetarisht me drogën në dorë. 33-vjeça-
ri u deklarua fajtor për posedim të paligjshëm droge. Si-
pas mediave, gjyqtari John Hughes tha se sjellja e Liwem-
be ishte e palogjikshme dhe tregues i një psikoze të
shkaktuar nga kanabisi. Qesja kishte kanabis me vlerë
10 euro. Ai i tha policisë se besonte se droga nuk ishte e një
cilësie të mirë. Pasi u kontrollua nga policia iu gjet edhe
një thikë me vete.

Shkon me kanabis në polici dhe ankohet
për cilësinë e saj

Gjoksi i 
madh më ka
shkatërruar
jetën!

Një 25-vjeçare angleze ka treguar
se si jeta e saj i është kthyer në Ferr për
faj të madhësisë së gjoksit të saj. Fiona
Hornby i tha mediave angleze se ka
“dhimbje të tmerrshme” dhe ka frikë
se një ditë do të mbysë djalin e saj pa
dashje. E reja nga Boltoni e ka vështirë
që të gjejë rroba që i bëjnë dhe kurrizin
e ka shumë keq nga pasha e gjoksit.

“Gjoksi im i madh më ka shkatër-
ruar jetën. Më ndikon në çdo gjë. Më
është ulur vetëbesimi, nuk gjej dot rro-
ba dhe vesh gjëra që nuk janë për mo-
shën time”, deklaron Fiona.

25-vjeçarja u diagnostikua në vitin
2015 me makromasti, një çrregullim
që bën që të rritet gjoksi. Tani ajo ka
hapur një faqe në internet për të grum-
bulluar fonde në mënyrë që të bëjë
operacionin për reduktimin e gjoksit
dhe të nisë më në fund një jetë nor-
male.

Një burrë pasi kreu një vrasje, ia piu
gjakun viktimës në një kupë argjendi. Pa-
varësisht kësaj, Boris Kondrashin, 36 vjeç,
i shpëtoi burgut sepse u diagnostikua me
“maninë e vrasjes”, e përshkrua nga
mjekët si “skizofreni në formën e homici-
domanisë”.  Rusi prezantohej si mjek i

përgjithshëm, psikiatër apo si mjek tok-
sikolog, duke paraqitur kualifikime të rre-
me. Kondrashin ka trajtuar qindra pa-
cientë në Chelyabinsk të Rusisë. Por, 20
vjet më parë, ai kishte vrarë mikun e tij
me një dozë qetësuesish vdekjeprurës.
Më pas e zhveshi dhe ia preu trupin me
sharrë. I nxori zemrën dhe një sy, për ta
ruajtur si trofe dhe i hëngri pjesë të mëlçi-
së. Pjesët e tjera të trupi i hodhi nga dri-
tarja. Vrasësi pinte gjak njeriu nga një
“kupë argjendi e përgatitur posaçërisht”
nën udhëzimet e Satanait, pretendoi ai.
Kondrashin u tha oficerëve të policisë se
ishte “vampir” dhe kishte për qëllim të
vriste 10 persona. Megjithatë, nuk u bur-
gos, por u fut në një klinikë psikiatrike
për 10 vjet, pas së cilës nuk u pa më si një
rrezik për publikun.

Një çift kanadez ka marrë çmimin e fi-
tuar të lotarisë vetëm 3 ditë para se të ska-
dojë bileta e tyre. Nicole Pedneault dhe Ro-
ger Larocque kanë blerë biletën e lotarisë
Loto-Quebec në Ditën e të Dashuruarve
gjatë vitit të kaluar dhe e kanë harruar
krejtësisht atë. Pastaj Pedneaut e ka gje-
tur atë gjatë vikendit të kaluar, në një libër
të vjetër të saj. Nëse ata nuk do ta merrnin
çmimin deri këtë të premte, ai do të skadon-
te. Çifti nga Quebec kanë marrë 1 milionë
dollarë kanadezë në Montreal. Fituesit në
këtë lotari kanë një vit kohë për të marrë

çmimet e fituara, përndryshe ato skadojnë.
Pedneault ishte duke kërkuar nëpër suveni-
re që ky çift i kishte blerë gjatë një tripi në
Japoni për të ndihmuar nipin e tyre për
një projekt shkollor. Ajo pastaj e ka vërej-
tur një biletë lotarie në mes të faqeve të
një libri. “Nëse nipi im nuk do të kërkonte
që të huazonte këto gjëra për projektin e
tij në shkollë, unë kurrë nuk do ta gjeja bi-
letën në kohë”, ka shtuar ajo. Ajo ka thënë
se biletën e kishin blerë për Ditën e të Da-
shuruarve si dhuratë, në vend të “luleve e
çokollatave”.

Tre ditë para skadimit,
gjejnë biletën fituese të
lotarisë 1 milionëshe

Lirohet vrasësi “vampir” që
prezantohej si mjek
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