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E PËRDITSHME INFORMATIVE
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Shkup, 11 prill - Vetëvrasja e fundit e aktores dhe
ish-kryetares së Komunës së Kisella Vodës,
Biljana Beliçanec, nxori në pah se në Maqedo-
ninë e Veriut, edhe intelektualët vetëvriten që,
sipas sociologëve, është një shembull i keq për
shtresat tjera shoqërore. Në dhjetë vitet e fun-
dit është rritur numri i vetëvrasjeve, por jo
vetëm, është rritur edhe numri i intelektualëve
që qërojnë "hesapet" me vetveten. Një nga ar-

syet e paraqitjes së kësaj dukurie devijuese, so-
ciologët e shohin në zhvillimet e furishme sho-
qërore, pasi siç thonë ata, njeriu gjithnjë e më
shumë është më se i vetmuar. Sipas tyre, jeta
bashkëkohore imponon vlera ndryshe, gjithnjë
e më shumë ka erozion të moralit, ndërsa sho-
qëria, respekti, afërsia dhe toleranca gjithnjë e
më shumë po humben. Sociologu Ali Pajaziti
thotë se kriza ekonomike dhe...

Për 4 muaji, 20 vetëvrasje!

15 DEN

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

Julian
Assange
arrestohet në
ambasadën 
e Ekuadorit

Themeluesi i Wikileaks, Julian
Assange është arrestuar në am-
basadën e Ekuadorit në Londër.
Ai është marrë në paraburgim në
një stacion qendror të policisë në
Londër ku ai do të mbetet, përpa-
ra se të paraqitet para Gjykatës
së Magjistraturës së Westminste-
rit sa më shpejt të...
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Flasin 
maqedonisht,
këndojnë
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ITSHKSH u bë
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MASH-it
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Gjykata Penale
kundër 
avokatëve, 
e mbron
Aleksovskën
�

Organizata joqeveritare "Njeriu mbi profitin" thotë se përveç DAP-it, askush tjetër nuk ka
autorizim ligjor të bëjë veprime për pagesë me dhunë të borxheve. "Ligji për përmbarim saktëson
se përmbaruesi ka të drejtë të dorëzojë kërkesë për pagesë me dhunë deri të bartësi për qarkullim
pagesor, por jo edhe të merr vendim dhe të kërkoj nga bankat që të bllokojë llogarinë
transaksionale të qytetarëve, dhe këtë kërkesë duhet ta bëjë deri te DAP-i e jo te bankat"

PAGESAT E DHUNSHME ARRIJNË NË 1 MILIARDË E 34 MILIONË EURO
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Kemi kuptuar që veshja

është e rëndësishme për ty. I bën

vetë blerjet apo ke një stilist që kuj-

deset për imazhin tënd?
Vetë sigurisht. Nuk kam portofo-

lin për të paguar një stilist. Mirëpo

besoj se nuk vuaj nga mungesa e

shijes. Në çdo rast, edhe kur portofo-

li e lejon, është mirë që shija të kul-

tivohet e jo të blihet (ndryshon puna

me dinjitarë të lartë, prezantimi i të

cilëve në publik parashihet nga pro-

tokolle shtetërore). Kultivimi i shijes

kushton. Kushton kohë dhe para:

orë në libra të lexuar, galeri artistike

të vizituara, salla koncertale e mu-

zikë të dëgjuar, kureshtje e sens

vëzhgues në udhëtime. Nga ana

tjetër, kultivimi i shijes është shumë

më shpërblyes sesa ‘blerja’ e saj, se-

pse kultivimi i shijes do të thotë aku-

mulim i përvojave dhe pasurim i

brendshëm. 
KOHA: Po stili vjen me kohën?

Po. Me zhvillimin personal,

njohjen e botës si dhe të vetes në

kuptim të imazhit që dëshiron të

projektosh dhe morfologjisë fizike. 

KOHA: Cilat janë pasionet e

tua?
Nuk di të them. Etimiologjikisht

fjala “pasion” lidhet me vuajtjen, me

një prirje thuajse opsesive dhe te pa-

rezistueshme. Një dashuri është pa-

sionante. Kemi pasion kur jemi të da-

shuruar. Talenti, gjenialiteti të çojnë

pashmangshmërisht drejt pasione-

ve. A mund te imagjinoni Ajnshtaj-

nin, psh, pa pasionin për kërkimin?

Apo Nënën Terezë t’u shërbente më

të varfërve pa pasionin për Krishtin

dhe njeriun? Në këtë kuptim të thel-

lë të fjalës pasion, druaj se nuk mund

ta kualifikoj veten si person pasio-

nant. Etik, por jo pasionant.

KOHA: Të pëlqen të gatuash?

Me raste. Më pëlqen të ha mirë

dhe kjo më bën të gatuaj mirë.

KOHA: I përgatit vetë?

Po. Por nuk bëj kurrë rezistencë

kur gjej të gatshme nga dikush. 

KOHA: Po apartamentin (shtë-

pinë) e mban vetë?
Shumicën e kohës. Ndonjëherë

kërkoj ndihmë.
KOHA: Të pëlqen të bësh në

shtëpi nga këto organizime?

Të themi më pëlqen të krijoj at-

mosferë. Festat e mia nuk janë të

çmendura, janë të ngrohta.

KOHA: A ka Ulpiana një mike-

shë?
Kam dhe janë shumë të rëndësi-

shme në jetën time. Dashuria, në

kuptimin e erosit, përfundon. Miqë-

sitë janë forma të dashurisë jo-pa-

sionante (philia, për të cilën flitej në

antikitet) dhe si të tilla kanë shansin

të jetojnë gjatë. Shans që duhet ush-

qyer, përmes të qenit sinqerisht i

pranishëm në jetën e tjetrit. Të nda-

sh, është të duash. 
KOHA: Si është dita jote sot kur

je diplomate?
Punë, organizim ngjarjesh, ko-

munikim, kontakte, lexime. Nuk

është gjithmonë e lehtë - të ruash

aktive disa gjuhë, të lexosh rreth

shume vendeve - atij ku shërbej

(Francës), vendit të cilit i shërbej (Ko-

sovës), Ballkanit dhe botës. Pastaj

një kryeqendër e madhe është tepër

kërkuese, sado të bësh e të japësh

nuk është kurrë mjaftueshëm. 

KOHA: A del gjithmonë vetëm

apo me shoqërues?
I gëzohem shoqërisë, nuk i trem-

bem vetmisë.
KOHA: E ke problem të të nda-

lojnë në rrugë, të të flasin, të bëjnë

foto?
Varet. Nëse jam me nxitim po.

Nëse jam në pritje, jo. Fotot më bez-

disin deri-diku. Eshtë një spontani-

tet të cilin nuk e pëlqej. 

KOHA: Çfarë muzike dëgjon?

Gjithçka. Play-lista ime huton.

Ka hip-hop, reggae, R&B, dance, mu-

zikë të lehtë qytetare, por sidomos

soul, jazz, bossanova, klasike

veçanërisht barok, relaks (joga, me-

ditim). Në vend të fjalës “rrëmujë”

apo “mish-mash” më pëlqen të për-

dor fjalën “eklektike” 
KOHA: Cila është lumturia?

Lumturia është e pandashme

ndaj edhe e pa përgjithësueshme.

Nuk mund të jap asnjë përkufizim

për lumturinë. Të jetosh momentin,

t’i gëzohesh një dite të bukur, një

takimi, të arrish një sukses në kon-

struksionin e vizionin që ke për

jetën, të ndihmosh dikë, të jesh i

ndihmuar nga dikush dhe

mirënjohës për këtë, të mësosh

diçka të re, të gjitha këto mund të

jenë copëza lumturie. Besoj se lum-

turia është kërkim më tepër se sa

gjendje, kapacitet (i lindur), por

edhe orientim. Orientim drejt vle-

rave të vërteta, të brendshme dhe

jo të jashtme e kalimtare si të tilla.

KOHA: Tipari që nuk të pëlqen

te vetja?
Limontia, që më kap me raste.

KOHA: Po te të tjerët?

Oh varet nga personi. Por duhet

pasur tolerancë ndaj atyre defekte-

ve të natyrës personale që nuk ce-

nojnë lirinë e tjetrit. Bashkëjetesa -

në jetën personale dhe shoqërore -

varet nga aftësia për të toleruar.

KOHA: A ka gjëra tek të cilat e

tepron?
Po. Përpiqem të punoj me veten.

Pyetja që bëj në kësi rastesh është “a

kam vërtet nevojë”?
KOHA: Çfarë do te shtynte të

gënjeje?
Mungesa e energjisë për t’u

marrë me shpjegime rreth situatave

banale.
KOHA: Je penduar për ndonjë

gjë?
Po. Shpesh. Mirëpo a nuk është

reflektimi ndaj një fjale të thënë apo

të pathënë, një vepre të bërë apo të

mosbërë që na ndihin në vetë-kor-

rigjim? Thënë kjo, nuk e teproj me

ndjenja pendese. Pendesa është ab-

dikim nga të jetuarit dhe të veprua-

rit.
KOHA: Arritja më e madhe?

Ruajtja e një ekuilibri të brend-

shëm pavarësisht çka ndodh jashtë

dhe nga të tjerët.
KOHA: Gjëja më e shtrenjtë?

Të dashurit e zemrës.

KOHA: Mjerimi më i madh te

një person?
Mungesa e integritetit.

KOHA: Cilësia juaj më e

veçantë?
Nuk di nëse është më e veçantë

por një që më pëlqen dhe e kultivoj

- kërkimi i zgjidhjeve win-win, ku të

gjitha palët janë fituese.

KOHA: Cili është shkrimtari i

preferuar?
Oh shkrimtarët e mëdhenj janë,

metaforikisht, si udhëtimet në koz-

mos: secili prej tyre një univers të ci-

lin e zbulon dhe ndjehesh me i pasu-

ruar. Janë të shumtë për mua ndaj do

zgjedh disa gra, të gjeografike dhe

letërsive krejt të ndryshme, por të fu-

qishme: dy Margarita (Atwood dhe

Yourcenar) dhe një Ornelë (Vorpsi).

KOHA: Cilët janë heronjtë tuaj

në jetën e vërtetë?
Frymëzime do thosha. Individë

që më mahnitin - si kryeministrja e

Zelandës së Re, Jacinda Ardern për

shembull këtë muaj; fituesja e No-

belit për kimi Frances Arnold, e cila

pavarësisht situatave ndër më trau-

matike në jetën e një personi si vetë-

vrasja e bashkëshortit, vdekja e dja-

lit dhe kanceri i gjirit, ka gjetur

forcën të vazhdojë (dhe sa bukur!)

jetën; Elizabeth Gowing - një angle-

ze e cila kujdeset për mirërritjen dhe

shkollimin e fëmijëve romë në Fu-

shë-Kosovë; Vasfije Krasniqi - e

mbijetuara e përdhunimit e cila tani

është bëri zëri i 20 mijë si-shoqeve të

saj; Ganimete Tërbeshi, tezja e tim

eti e cila la jetën në litar, varur nga fa-

shistët, për parime, në moshën 17

vjeçare...Gjyshja dhe prindërit e mi.

KOHA: Rrugëtimi i preferuar?

Ai drejt kujtimeve të fëmijërisë

dhe momenteve diellore të jetës.

KOHA: Të pëlqejnë udhëtimet?

Udhëtimet janë shumë të dobi-

shme, e vënë imagjinatën në punë.

Gjithçka tjetër është zhgënjim dhe

lodhje. OK, e huazuar si shprehje,

por përshkruan çka ndjej rreth

udhëtimeve.
KOHA: Cila është motoja jote?

Jeta është një “sipërmarrje”, ku

gjysmën e aksioneve e fusim ne dhe

gjysmën fati.

ULPIANA 

LAMA
Jeta, një "sipërmarrje" 

aksionesh

Profili i saj është i një

zonje të vërtetë. Dikur e

shihnim nëpër
konferenca për media si

zëdhënëse të Qeverisë së

Kosovës, mirëpo sot -

Ulpiana është një
diplomate shumë e zonja

e angazhuar për
momentin si ministër

këshilltarë në
ambasadën e Kosovës në

Paris. Në një bisedë
shumë interesante mbi

jetën e saj kemi folur për

InfraRed të gazetës
KOHA për të njohur më

shumë Ulpianën me

shumë sharm e klas...Koha
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Pavarësisht qindra mijëra të vdekurve në luftërat civile vi-
tet e fundit, numri i viktimave ka pësuargjithsesi një rë-
nie dramatike që nga fundi i Luftës së Ftohtë. Pas një
rritje gjatë dekadëssëkaluar, edhe vrasjet e lidhura me
terrorizmin, kanë filluar të bien. Vetë vrasjet në përgjithë-
si, kanëpësuar rënie në pjesën më të madhe të botës. Kjo
duket sikur jep shkas për të festuar, por historia nuk mba-
ron këtu. Megjithëse bota ka bërënjëpunë të mirë në re-
duktimin e formave të caktuara të dhunës, të tjerat janë
në rritje, veçanërishtdhuna shtetërore kundër qytetarë-
ve dhe dhuna kriminale nga mafiet, kartelet e drogësdhe
bandat. Për me tepër, vrasjet shtetërore dhe ato krimina-
le, shpesh ndërthuren me njëra-tjetrën. Kjo nukdo të
thotë, që reduktimi i gjakderdhjeve të tilla është i pa-
mundur. Format e tjera të vrasjevetëorganizuara, janë
bërë më pak të zakonshme, sepse aktivistët dhe poli-
tikëbërësit kanëhartuarnorma, ligje dhe programe për t’i
parandaluar ato. Ata ngritën gjithashtu institucione të til-
la si NATO dhe Kombet e Bashkuara, për tëzvogëluar-
masakrat nëpër luftëra, dhe për të ruajtur paqen. Shekul-
li XX-të, e njohu njerëzimin mepërvojëne vdekjeve
masive. Dhjetëra milionë njerëz, u vranë gjatë luftërave
botërore. Megjithatëngaatëherë, numri i vdekjeve ka
rënë.

Në vitin 2017, vdekjet e drejtpërdrejta nga lufta civile
ose ndërshtetërore, ishin më pak se 90.000.Por kërcëni-
mi nga lufta vazhdon. Për shembull, tensionet midis Sh-
teteve të Bashkuaradhe Kinësmund të vlojnë në Azi. Ru-
sia po i sfidon fqinjët e saj të afërt, dhe rivalitetet e
tjerarajonale, po bëhenedhe më shumë vdekjeprurëse.
Përplasja midis Indisë dhe Pakistanit, është një rrezik i
afërt dhe i pranishëm, ndërsavazhdojnëbetejat e ndyra
midis fuqive të Lindjes së Mesme. Si rezultat i konflikte-
ve të tilla, vdekjetngalufta ndërshtetërore janë rritur që
nga viti 2010. Ndërkohë, mjetet tradicionale të paqes,
duke përfshirë negociatat e armëpushimit, marrëveshjet
e paqes dhe operacionet paqeruajtëse, pogjejnëmë pak
mbështetje se kurrë më parë. Ndërkohë, numri i luftëtarë-
ve në çdo konflikt po rritet. Që nga sulmet e 11 shtatorit
2001, dhunaterroriste ka shqetësuar amerikanët dhe
evropianët. Por edhe pse Europa Perëndimore, ka përje-
tuar disa sulme të tmerrshme gjatë viteve të fundit, be-
teja e vërtetë terroriste nuk ështënëPerëndim. Vetëm 2
për qind e të gjitha sulmeve të lidhura me terrorizmin,
dhe 1 përqind e të gjithavdekjeve, kanë ndodhur në ven-
det evropiane në gjysmën e parë të vitit 2017. Më shumë
se 90 për qind e tëgjitha sulmeve terroriste dhe vdekje-
ve të lidhura me të, ndodhën në vetëm 7 ven-
de:Afganistan, Irak, Nigeri, Pakistan, Somali, Siri dhe Je-
men.

Dhe sipas Indeksit të Terrorizmit Global, më shumë se
gjysma e rreth 19.000 vrasjeve ngaterroristëtnë vitin 2017
u kryen nga vetëm katër grupe:Shteti Islamik, Talebanët,
Al-Shabab dheBoko Haram.Ndërkohë dhuna shtetërore
kundër qytetarëve, ka vazhduar në shekullin XXI,
megjithëse në forma më pak të hapura sesa gulagët apo
masakrat masive të të burgosurve politikëdhe pakicave
etnike, sidikur nga Josif Stalini, apo gjatë genocidit të vi-

tit 1994 në Ruandë. Qeveritë janë shumë më të mençura,
për të fshehur teprimet e tyre të dhunshme. Për shembul-
lnëMeksikë, treçereku i të gjithë të burgosurve, pohojnë
se janë torturuar në burg. Në Rio de Zhaneiro të Brazilit,
policia vrau më shumë se 1.000 persona në vitin 2018. Në
Nigeri, mbi 7.000 njerëz kanë vdekur në qendrat e para-
burgimit. dhe 1.200 të tjerë janë ekzekutuar me vdekje pa
gjykime të rregullta.Ndërkohë, në Korenë e Veriut,
80.000–130.000 persona janë mbajtur në kampet e për-
qendrimit, qësipas një të mbijetuari të Holokaustit, janë
edhe më të këqija se sa ato të Gjermanisë naziste.Por,
meqë të dhënat për krime të tilla fshihen ose manipu-
lohen lehtësisht, është e pamundur tadimërealisht sa
dhunë ushtrojnë shtete të caktuara ndaj qytetarëve të
tyre.

Së fundmi, është edhe krimi i organizuar. Gati në çdo
pjesë e botës, ka përjetuar një vrasje tëkësajlloj dhune vi-
tet e fundit, nga përplasjet mes karteleve në Meksikë,
deri tek vrasjet mesbandave nëBrazil etj. Krimi i organi-
zuar, lulëzon aty ku shtetet-kombe nuk janë në gjendje
osenuk duan tëgarantojnë një prani minimale ose të
ofrojnë shërbime bazë.

Por do të ishte e gabuar, ta trajtojmë krimin e organi-
zuar, si një sinjal të mungesës së shtetit. Përkundrazi,
politikanët, policia dhe rojet e burgjeve shpesh bëhen
bashkë me mafien, karteletdhebandat, duke përfituar
reciprokisht nga grabitja dhe nxjerrja e fitimeve të pan-
dershme.

Në kaosin që pason, qeveritë mund të vendosin masat të
ashpra ndaj krimit përmestaktikaverepresive dhe
ndërhyrjeve ushtarake. Këto taktika, tentojnë që të fi-
tojnë zgjedhjet.Policimibrutal, i inkurajon kriminelët të
reagojnë me një dhunë edhe më të madhe. Qytetarët
idruhen sipolicisë, ashtu si edhe bandave.

Por ekzistojnë mënyra më të mira, për të parandaluar
apo reduktuar dhunën. Në vend të rritjessërepresionit
ushtarak dhe policor, qeveritë, bizneset dhe grupet e sho-
qërisë civile, duhettëpërforcojnë atë që funksionon. Sa
për fillim, kërkohet një investim i përtërirë në përpjekjet
e OKB-së për parandalimin e konflikteve.

Ndërkohë, organizatat e rëndësishme, duhet të hulum-
tojnë me kujdes mënyrat për tënxiturdiplomacinë, dhe
ndërmjetësimin midis qeverive dhe grupeve kriminale.
Por edhe këtuduhetpasur kujdes. Marrëveshjet midis
grupeve kriminale, nuk e zgjidhin problemin e qeveri-
vegrabitqare, dhe ato madje mund të thellojnë mosbesi-
min e publikut ndaj drejtuesve tëqeverive.Ajo që nevoji-
tet është krijimi i institucioneve më gjithëpërfshirëse
dhe më të përgjegjshme.

Rruga më e sigurtë për të parandaluar sot vrasjet, është
zvogëlimi i faktorëve që u japin atyreshkak.Kjo kërkon të
fokusohemi tek pabarazia dhe përjashtimi politik, so-
cial dhe ekonomik.Konfliktet e ardhshme, do të zhvil-
lohen kryesisht nga kartelet e drogës, grupet mafioze,
bandatdheterroristët. Ka ardhur koha, të rishikojmë rre-
gullat tona të angazhimit.

(Marrë me shkurtime nga “Foreign Policy”)

Si mund të shmangen
konfliktet sot nëpër botë

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| EMËRTIMI METOHI, NË
FUNKSION TË POLITIKËS 
SË DITËS 

“Në dritën e ngjarjeve të sotme na bëhet e
qartë se riaktualizimi i emërtimit Metohi
është në funksion të politikës së ditës. Është
interesante të theksohet se ky kuptim
artificial pa ndonjë mbështetje historike, në
karta që shtypën sot me qëllime
propagandistike, merrë kuptim edhe më të
gjerë sesa u fiksua nga përfaqësuesit e
shkollës së Ilia Garashanin dhe Jivan Cvijić.
Konkretisht, kur është fjala për emërtimin
“Metohija”, që tash zë vend edhe në jetën
zyrtare të qarqeve serbe si një kujtim
gjeografik që i destinohet një pjese të
territorit të sotëm të Kosovës, përkatësisht
territorit midis Pejës dhe Prizrenit, duke i
përfshirë edhe qytet në fjalë.
Në të vërtetë, në terminologjin e leksikut
mesjetar të burimit të kishës ortodokse,
termi “metohi“, “meteh“, e diçka tjetër të
ngjashme, sipas dokumenteve mesjetare
sllave, latine dhe greke, nuk përmban
atributin e një kuptimi gjeografik, por
gjithëherë në dokumente të kohës del si një
term që ka kuptimin e një prone kishtare
(metohion apo terra monasterio) a pronë
fshati, shtëpie, vreshti dhe pemishte. Po
ashtu edhe në dokumente osmane të shek.
XV-XX, nuk ndeshet asnjë e dhënë për
kuptimin gjeografik të termit “Metohija“.
Është me interes të theksohet këtu se çfarë
toponimësh u gjetën në Kosovë në fund të
shek. XII deri në fillim të shek. XIII, para se të
vendosej këtu administrata Nemanjide”, ka
shkruar një status në Facebook, historian,
Jahja Drançolli. 

NUK SHKRUAJ PËR POENA 
“Më shumë poena negativë fitoj unë kur
kritikoj bartësit e dukurive negative, sesa
vetë ata, bartësit e dukurive që unë i kritikoj!
Kur shkruaj kundër komandantëve
milionerë, atyre që keqpërdorën namin që
iu dha lufta, gojëkqinjtë thonë së po shkruaj
kundër UÇK-së! Për të tillët, unë tash nuk
jam i njohur si ai mjeku, reporteri i luftës
dhe njeriu i angazhimeve tjera në luftën e
UÇK-së, por si njeriu që shkruan kundër
vlerave të UÇK-së!
Kur shkruaj kundër lidershipit abuziv të
PDK-së, e lidershipit që mbetet përgjegjësi
kryesor për qeverisje të keqe në Kosovë pas
luftës, gojëkqinjtë thonë se po shkruaj
kundër PDK-së. Dhe meqë PDK idntifikohet
me Drenicën, ata thonë se unë po shkruaj
kundër Drenicës! Dhe kur një drenicas
shkruan kundër Drenicës martire, ai e ka
vështirë të gjejë ngrohtësi në Drenicë!
Kur shkruaj kundër veteranëve dhe
invalidve të rrejshëm të luftës, gojëkqinjtë
thonë se po shkruaj kundër shtresës së
varfër! Dhe, kur kësaj i shtohet fakti se unë
me familjen time jetojmë në një shtet
demokratik dhe me mundësi të mira për
mua, gruan time dhe tre fëmijët tanë, unë
portretizohem tamam si një hipokrit.
Megjithatë, të paktën dy gjera janë në favor
timin. E para është se nuk shkruaj për
poena, kështuqë edhe ata poena negativë
nuk kanë ndonjë ndikim real! Dhe e dyta:
unë mendoj se njeriu ynë i ardhshëm, të cilit
ia dedikoj angazhimin tim intelektual, do të
jetë ndryshe nga ky i sotmi. Nëse ky njeri
nuk do të jetë ndryshe, as ndryshimi nuk do
të ndodh. Por meqë transformimet janë
procese të natyrshme të kohës dhe të jetës,
unë besoj gjithnjë se ato kanë për të
ndodhë”, ka shkruar një status në Facebook,
Liri Loshi

Bota është më pak e dhunshme sot, në krahasim me gati çdo epokë
tjetër në historinënjerëzore.Edhe pse është e vështirë të besohet,
vdekjet nga konfliktet e armatosura midis shteteve,kanërënë në
mënyrë dramatike që nga viti 1950
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Shkup, 11 prill - Ministri i Arsimit
dhe Shkencës, Arbër Ademi i ka
dorëzuar dje drejtorit të Institutit
të Trashëgimisë Shpirtërore dhe
Kulturore të Shqiptarëve të Maqe-
donisë së Veriut (ITSHKSH), dr.
Skënder Asanit Vendimin për sh-
frytëzimin e përhershëm të objek-
tit në të cilin vepron ky institucion.
Bëhet fjalë për objektin e njohur si
ish-Ambasada e Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës, në bulevar-
din “Ilinden”, në Komunën e Kar-
poshit, ku ITSHKSH-ja është e
vendosur që në vitin 2010. Me sigu-
rimin e objektit Instituti jo vetëm
që zgjidhet njëri prej problemeve

madhore sa i takon çështjes së
pronësisë, por mbyll përfundimi-
sht edhe çështjet e hapura pronë-
sore juridike me të cilat ballafa-
qohej që prej themelimit të saj, në
nëntor të 2007-ës. Pra, ITSHKSH-ja
edhe “de facto” edhe “de jure” bëhet
me objekt të vetin ku tani e tutje
do të mund të zhvillojë aktivitetet
kërkimore-shkencore pa ngarke-
sën e deritanishme të problemeve
pronësore-juridike.

Vendimi për shfrytëzimin e
përhershëm të objektit (me aktuali-
sht rreth 700 metra katrorë hapë-
sirë e brendshme) në godinën ta-
nimë të përhershme të ITSHK-së, u
soll në njërën prej mbledhjeve të

fundit të Qeverisë, atë të datës 26
mars 2019, me propozim të mini-
strit të Arsimit. I njëjti objekt tashmë
është i evidentuar në Kadastrën e
Republikës të Maqedonisë së Veriut
me Fletë pronësie nr.52896.

"Zgjidhja e çështjes pronëso-
re-juridike shënon një moment të
ri zhvillimi në funksionimin 12
vjeçar të ITSHKSH-së, pasi posedi-
mi i fletës së pronësisë do të hap
edhe mundësi të reja zgjerimi dhe
akomodimi për këtë institucion
me rëndësi të veçantë për shqip-
tarët e të Maqedonisë së Veriut.
Me mbështetjen e Ministrisë së Ar-
simit dhe Qeverisë, prej vitit 2018
ky institut ka njohur edhe zgjerime

të tjera në aspektin e programeve
studimore, themelimin e departa-
menteve të reja, punësimin e ba-
shkëpunëtorëve dhe punonjësve
shkencor, si dhe të mbështetjes fi-
nanciare. Me buxhetin e vitin 2019
për ITSHK-në janë ndarë 24 milion
denarë e që shënon buxhet thuaj-
se dhjetëfish më të lartë krahasuar
me vitet e kaluara", thuhet në njof-
timin e MASH-it. Ndryshe, për ne-
vojat e funksionimit më të mirë,
realizmin sa më cilësor të Progra-
mit të punës dhe krijimit të kush-
teve më të mira kadrovike, gjatë
vitit 2018 MASH arriti të sigurojë
10 vende të reja pune për ITSHK-
SH-në. (D.K)

Shkup, 11 prill - Temat lidhur me integrimet
evropiane të vendit dhe statusi i reformave
të zbatuara nga aspekti i mundësive dhe po-
tencialeve që i kanë në dispozicion për biz-
nes në kuadër të tregut të vetëm evropian, si
dhe përmirësim i zhvillimit të tyre në kontek-
st të stabilizimit të gjendjes politiko-ekono-
mike në vend në dy vitet e fundit, ishin tema
të bisedës së djeshme të zëvendëskryetarit të
Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osma-
ni me Kryetaren e Asociacionit Evropian të
Biznesit (AEB), Katerina Boshevska. Në takim,
informon SÇE, Osmani theksoi se  integrimi
evropian hapi mundësi të reja për zhvillimin
e bizneseve.

“Integrimi i caktuar evropian i vendit kon-
tribuon në përmirësimin e klimës së biznesit
në vend me implementimin e standardeve

evropiane dhe vlerave në punën e sektorit të
biznesit, ku ka ndikim pozitiv edhe në avanci-
min e marrëdhënieve ekonomike me BE-në,
duke siguruar përfitime të ndërsjella për biz-
neset”, theksoi Zëvendëskryeministri Osmani.
Nga ky aspekt, shtoi Osmani, roli i AEB në pro-
cesin euro- integrues pres që në mënyrë plotë-
suese të kontribuoj për përafrimin e praktika-
ve të bizneseve të vendit tonë deri tek rrethi i
biznesit evropian. Osmani dhe Boshevska, di-
skutuan edhe për mundësinë për angazhim të
drejtpërdrejtë të AEB në përmirësimin e pje-
sës të shfrytëzimit të fondeve të BE-së që janë
në dispozicion për kompanitë vendase me
qëllim të nxitjes së zhvillimit të sipërmarrjes,
si dhe në përgjithësi bashkëpunim më të ngu-
shtë të Asociacionit me Sekretariatin, dhe në
përgjithësi me institucionet Qeveritare.

Fuere i
shqetësuar me
kompromiset
për PSP-në
Shkup, 11 prill - Ish-ambasado-
ri i BE-së në Maqedoninë e
Veriut, Ervan Fuere, thotë se
është i dëshpëruar nga kom-
promiset që Komisioni Evro-
pian i bën me vendet kundër-
shtare të zgjerimit dhe
paralajmëroi se negociatat
me vendin janë një test për
kredibilitetin e BE-së, njofton
korrespondentja e MIA-s nga
Brukseli. Fuere mendon se
deklarata e Hanit për fazën
përgatitore të negociatave, e
cila u orientua ndaj skeptikë-
ve të zgjerimit, paraqet kom-
promis jo të mirëseardhur
me ta, njëjtë edhe shtyrje të
raporteve për avancimin.
“Dëshpërues është që Komi-
sioni Evropian nuk i respektoi
afatet për raportet për avan-
cimin, që duhej ta bënin këtë
javë. Mendon se ky është ga-
bim strategjik. Jemi në dijeni
pse e kanë bërë këtë, por sa
më shumë që bëni kompro-
mis, as më shumë krijoni
mëdyshje dhe aq më shumë
e luani lojën e atyre të cilët
nuk duan më shumë zgje-
rim”, mendon kështu ish-am-
basadori në vend. Ai konside-
ron se deklaratat dhe lëvizjet
e tilla nuk ndihmojnë dhe se
Komisioni duhet të foku-
sohet në atë që t’i sqarojë
opinionit se cilat janë benefi-
cionet nga zgjerimi dhe se
shpreson se nuk do të ketë
shtyrje të vendimit për nego-
ciatat në muajin qershor.
“BE-ja po përballet me sfidë
kritike, nëse nuk i sjell vendi-
met që presim për t’i sjell, me
të vërtetë do të minohet kre-
dibiliteti i angazhimeve të
BE-së ndaj zgjerimit, është
mirë të thuhet se nuk duhet
të shpejtohet, por këto vende
kanë marrë premtim se nëse
i fillojnë reformat, përpjekjet
e tyre do të shpërblehen dhe
veçanërisht në rastin me Ma-
qedoninë e Veriut dhe nën-
shkrimin e Marrëveshjes së
Prespës”, thotë Fuere për
MIA-n. Si edhe shumica e di-
plomatëve në Bruksel, ai
mendon se PSP-ja duhet të
vazhdojë të punojë pa pen-
gesa dhe është i brengosur
nga kufizimet e mundshme
në punën e saj si rezultat i
kompromiseve me opozitën.

Marrëveshja e Prespës,
shembull për rajonin
Athinë, 11 prill - Në konferencën e kryetarëve të
parlamenteve të vendeve-anëtare të BE-së
ishte shprehur qëndrimi se ajo që ndodh në
Ballkan, ndërsa në të cilën ndihmoi Marrëve-
shja e Prespës, e cila jep dinamikë dhe pritje
për vendet tjera të rajonit, është në interes të
tërë Evropës, thotë kryetari i Parlamentit të
Greqisë, Nikos Vucis në intervistë për agjen-
cinë gazetareske  greke ANA-MPA. “Për poli-
tikat e përbashkëta në lidhje me mbrojtjen
dhe  politikën e jashtme,  për krizën financia-
re,  ishte dhënë mundësia  në forum shumë të
gjerë,  të shprehet mendimi dhe vendimi  për
atë  se në Ballkan ndodh punë serioze në inte-
res të tërë Evropës. Gjithashtu ishte shprehur
mendimi  se në këtë  ndihmoi dhe ende ndih-
mon shumë Marrëveshja e Prespës, e cila
zgjidh një problem dhe u jep dinamikë dhe
pritje vendeve fqinje Shqipërisë, Serbisë, Ma-
lit të Zi, Bosnja e Hercegovinës, të cilat gjen-
den në pika të ndryshme të procesit inkua-
drues”, thotë Vucis nga Vjena, pas
përfundimit të konferencës. Kryetari i Parla-
mentit grek i cili ka qenë njëri nga  tre folësit
kryesor,  për ANA-MPA sqaron se  ajo që është
konstatuar në konferencë është se në BE ekzi-
ston  interes i madh për Ballkanin në të cilin
Greqia luan rol udhëheqës, lajmëroi korre-
spondentja e MIA-s nga Athina.

OSMANI TAKOI KRYETAREN E AEB-it 

Integrimi evropian hap mundësi
për zhvillimin e bizneseve

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

MASH ZGJIDH NJË NGA PROBLEMET MADHORE TË INSTITUTIT

ITSHKSH u bë me shtëpi
Vendimi për shfrytëzimin
e përhershëm të objektit
(me aktualisht rreth 700
metra katrorë hapësirë e
brendshme) në godinën
tanimë të përhershme të
ITSHK-së, u soll në njërën
prej mbledhjeve të fundit
të Qeverisë, atë të datës
26 mars 2019, me
propozim të ministrit të
Arsimit
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Tetovë, 10 prill - Me mbështetjen
tuaj për zgjedhjen e presidentit, i
jepni mbështetje kësaj strukture
qeveritare e cila për vetëm dy vjet
ka bërë shumë punë për shtetin siç
janë marrëveshjet me Bullgarinë,
Greqinë dhe Ligjin për gjuhët me
të cilin u përmbyll Marrëveshja e
Ohrit. Me tërë këtë, Maqedoninë e
Veriut e ndajnë vetëm dy muaj nga
inkuadrimi në Bashkimin Evro-
pian, ku përveç gjeografikisht, për-
piqemi edhe në mënyrë kulturore
dhe politike të jemi pesë përbërë-
se, tha kandidati presidencial i
LSDM-së dhe koalicionit, Stevo
Pendarovski nga tubimi në Tetovë.

“Për dhjetë vite shteti u udhëhoq
nga një njeri që ndau njerëzit dhe
ishte i interesuar vetëm për pjesë-
tarët e partisë së tij dhe bashkë-
sinë etnike. Por ne nuk themi kësh-
tu. Edhe para pesë vjetëve edhe
tani themi se Maqedonisë i duhet
një president i përbashkët. Në
vend të parave për përmendore
dhe çmenduri të ngjashme, është
koha që paratë të shkojnë tek po-
pulli. Nga viti 2006 deri në vitin
2016, më shumë njerëz migruan
se në dekadën e parë të pavarësisë”,
tha Pendarovski. Kryetari i LSDM-
së, Zorsan Zaev theksoi se dallimet
në Tetovë dhe qytet paraqesin sim-

bol të multietnicitetit.
“Prandaj, ne kemi një kandidat

që bashkon, i cili do të jetë presi-
denti për të gjithë. Është koha për
të hequr dorë nga nacionalizmi
dhe populizmi. Dikush nga Murti-
no maqedonas që do të luftojnë
për një shqiptar, por edhe një sh-
qiptar që do të luftojë për një ma-
qedonas. Kjo është arsyeja pse ne
jemi të bashkuar”, tha Zaev. Nga
partneri i koalicionit BDI, para të
pranishmëve fjalim mbajti edhe
Arbër Ademi i cili në gjuhën shqi-
pe dhe maqedonase theksoi se siç
po kalojnë ditët aq më e madhe
është mbështetja për Stevo Pen-

darovski. “Tërë Maqedonia do të
votojë, për këtë ne jemi të ba-

shkuar për këtë opsion evropian”,
tha Ademi.

Shkup, 10 prill - Kandidati për presi-
dent Blerim Reka, mbrëmë vazh-
doi fushatën e tij në Bërevnicë ku
ishte i shoqëruar edhe nga kreu i
Aleancës për Shqiptarët, Ziadin
Sela si dhe nga lideri i Lëvizjes
BESA, Bilall Kasami. Gjatë fjalimit
të tij Reka tha se koncepti për Re-
publikën është universal për të
gjithë qytetarët, për sundim të
ligjit dhe drejtësi për të gjithë.

“Ka ardhur koha për President
shqiptar, sepse edhe shqiptarët
janë qytetarë të këtij shteti. Për t’u
jetësuar koncepti i një republike
për të gjithë, duhet ekzistuar bara-
zi reale dhe jo vetëm formale për
qytetarët e këtij vendi. Maqedo-
nia si shoqëri multietnike nuk
mund të funksionojë si shtet mo-
noetnik. Prandaj me 21 prill vota
juaj është votë për ndryshim, votë
kundër korrupsionit dhe votë
kundër padrejtësisë”, potencoi
Reka bara banorëve të Bërvenicës.
Në ndërkohë, kryetari i ASH-së,
Ziadin Sela ka ftuar qytetarët të
përkrahin kandidatin e vetëm sh-
qiptar, ndërsa ka reaguar për dek-
laratat e kreut të Bashkimit De-
mokratik për Integrim se është
mbyllur çështja e Marrëveshjes së
Ohrit.

"Nga të gjithë përmendet se
Marrëveshja e Ohrit qenka një ar-
ritje e madhe, ndërsa meritorët që
e sollën Marrëveshjen e Ohrit janë

lënë pas dore, sepse askush nuk
po i përmend të drejtat e tyre. Ka
një ligj, i cili që nga viti 2001 pritet
të sillet për to, dhe del dikush dhe
thotë që është mbyllur Marrëve-
shja e Ohrit. Janë ushtarët e UÇK-
së, ata që tregojnë që kjo marrëve-
shje nuk duhet të mbyllet.
Padrejtësia në Komunat shqiptare,
dhe procesi i ngadaltë i decentra-
lizimit tregon që kjo marrëveshje
nuk duhet të mbyllet", u shpreh
Sela. Sipas tij, shqiptarët edhe në
njësitë ushtarake kanë përfaqësim
jo të duhur dhe një gjë e tillë nuk
po përmendet nga kandidatët ma-
qedonas. "Shqiptarët vazhdojnë
që në elitën e ‘Ujqërve’, si dhe në
komandën supreme të mos jenë
të përfaqësuar. Kjo gjë nuk po për-
mendet nga kandidatët maqedo-
nas, pasi që e kanë të ndaluar. Ten-
tojnë që shqiptarët ti fusin në test,
por shqiptarët kanë pasur dhe
kanë djem të ri që kalojnë çdo test
me pushkë ose me pendë", u sh-
preh kreu i ASH-së. 

Ndërkohë, Bilall Kasami i Lë-
vizjes BESA tha se kandidatura e
Rekës ka për qëllim që t’i bashkojë
dhe faktorizoj shqiptarët. “Kandi-
datura e profesorit është kandida-
tura më e mirë. Qëllimi i kandidi-
mit të tij dhe përkrahja jonë që ia
japim është për qëllim që t’i ba-
shkoj dhe faktorizoj gjithë shqip-
tarët”, u shpreh Kasami.

Shkup, 10 prill - Bashkimi Demokra-
tik për Integrim para qytetarëve të
Komunës së Studeniçanit ju bëri
me dije se këto votime dhe kjo votë
që do të jepet me 21 prill për kandi-
datin konsensual , i jep shtytje pro-
ceseve euro-integruese në vend, me
çka Maqedonia e Veriut do të vulos
stabilitetin e saj drejt një të ardhme
më të sigurt. Në emër të Bashkimit
Demokratik për Integrim, foli She-
fi i shtabit për zgjedhjet presiden-
ciale, Izet Mexhiti, i cili nënvizoi se
vendi ka hyrë në një fazë ku kryhen
punë që 30 vite nuk kanë pasur për-
fundim asnjëherë dhe një prej tyre
është ndryshimi i emrit ku tani më
është emërtuar si Maqedonia e Ve-
riut.

“Maqedonia e Veriut ka hyrë në
fazën ku duhet të anëtarësohet në
NATO pas disa muajve si dhe u mi-
ratua Ligji për gjuhën shqipe gjë
që e bënë të barabartë në nivel sh-
tetëror me gjuhën maqedonase.
Andaj ne nuk kemi komoditet që të
rrezikojmë këto procese dhe me
këtë po të kishte reflektuar opozita

shqiptare mos të ishte e interesuar
vetëm për akrobacione politik, për
të rrahur gjoks këto 14-të ditë dhe
të kishin mbështet kandidatin që
është koordinator për NATO z. Pen-
darovski në rrethin e parë do të ki-
shte përfunduar puna e presidentit
me çka do të ishte zgjedhur z. Pen-
drovski, president i Maqedonisë së
Veriut dhe vendi do të vazhdonte
drejt NATO-s dhe Integrimeve në
BE që është parakusht për stabilitet
politik, ekonomikë dhe që është
parakusht për hyrjen e investimeve
të huaja dhe të brendshme, hapjen
e perspektivave të reja për rinin dhe
jo ikjen e të rinjve duke sjell
Evropën në Maqedoninë e Veriut ”,
u shprehë Mexhiti. Deputeti i BDI-
së, Artan Grubi potencoi se çdo votë
që shkon për kandidatin Reka,
është votë për margjinalizimin dhe
majorizimin e votës shqiptare, çdo
votë që mund të shkon për opo-
zitën shqiptare është për llogaritë
partiake, nuk është as për Rekën as
për shqiptarët, por është pastër
votë për Aleancën dhe BESËN për
të bërë pazaret e tyre. “Koha ka
ardhur për të ngadhënjyer konsen-
sualiteti si koncept i politikbërjes
së shqiptarëve së paku në dy deka-
dat e ardhshme si instrument i

vetëm në dorën tonë për ta paran-
daluar anashkalimin e votës shqip-
tare,” theksoi Grubi.

Mes të tjerash, deputeti Grubi
shtoi se gjitha proceset kombëtare
në Maqedoninë e Veriut i ka pri
BDI-ja dhe e ka vulën mbi ato
projekte dhe se këta që sot preten-
dojnë ti quajnë shqiptarët arnaut
nuk ishin aty ku u ndryshua kushte-
tuta në vitin 2001-2002,ndarja ter-
ritoriale edhe ligji për decentrali-
zim në vitin 2004-2005, në vitin
2004 kur u bë legalizimin e Univer-
sitetit të Tetovës dhe as kur u morë
ftesa për anëtarësim në NATO dhe
kur u morr data për fillimin e me
Bashkimin Evropian, nuk ishin në
nënshkrimin e deklaratës së për-
bashkët të partive shqiptare sepse
instaluan problem duke na çuar në
Tiranë dhe duke e quajtur platfor-
ma e Tiranës. Kryetari i Komunës së
Sarajit, Blerim Bexheti, tha se Ba-
shkimi Demokrati për Integrim
nuk ka zhgënjyer por në krye me
kryetarin Ali Ahmeti ka marrë ven-
dime shumë të guximshme që
ndoshta në ndonjë fazë janë parë
me skepticizëm por koha ka dësh-
muar dhe ka trasuar rrugë shumë
të suksesshme për shqiptarët e Ma-
qedonisë së Veriut.

PENDAROVSKI NGA TETOVA

Politikat tona nënkuptojnë afrim pranë Evropës

REKA NGA BËRVENICA

Republikë 
me barazi reale

BDI NË STUDENIÇAN 

Zgjedhje që vulosin
proceset integruese
Deputeti i BDI-së, Artan
Grubi potencoi se çdo
votë që shkon për
kandidatin Reka, është
votë për margjinalizimin
dhe majorizimin e votës
shqiptare, çdo votë që
mund të shkon për
opozitën shqiptare është
për llogaritë partiake,
nuk është as për Rekën as
për shqiptarët
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Shkup, 11 prill - Qeveria serbe ka marrë ven-
dim për të emëruar në postin e ambasado-
rit në Federatën Ruse, gazetarin skandaloz
dhe deputetin aktual të partisë së presi-
dentit Aleksandër Vuçiq, Mirosllav Llazan-
ski. Kështu shkruan në numrin gazeta ser-
be "Veçernje Novosti", ndërsa raporton se
ambasador i Serbisë në Shkup do të jetë
Rade Bullatoviq.

Llazanski, është i njohur edhe për opi-
nionin në Maqedoni pasi deri në ditën e
fundit ka qenë në anën e regjimit të ish-
kryeministrit, tani më azilantit në Hunga-
ri, Nikolla Gruevski. Në mediat serbe
madje u publikuan edhe shkrime për taki-

met e tij në ambasadën serbe në Shkup, ku
ka marrë instruksione dhe ka dakorduar
shkrime për t'i publikuar në gazetën pro-
qeveritare serbe "Politika". Instruksionet,
siç shkruan gazeta, personalisht i ka marrë
nga lideri i një partie serbe në Maqedo-
ninë e Veriut, transmeton gazeta KOHA.
Mirosllav Llazanski në postin e ambasa-
dorit në Moskë do ta zëvendësojë Slla-
venko Terziq.

Pritet që një të ardhme të afërt, Serbia
të dërgoi ambasadorë të ri në Kinë, Uk-
rainë, Mal të Zi, Çeki, Zvicër dhe Shqipëri,
ndërsa në Maqedoni, Dushanka Divlak To-
miq do të tërhiqet dhe në vend të saj, do të

emërohet Rade Bullatoviq, ish-drejtor i
shërbimit sekret serb - BIA.

"Në kuluare diplomatike jozyrtarisht
flitet për 'rotacione' të ambasadorëve serb
në Kiev, ndërsa Rade Bullatoviq do të zë-
vendësojë ambasadoren aktuale në
Shkup, Dushanka Divllak Tomiq", shkruan
"Veçernje novosti".

Rade Bullatoviq është ish-drejtor i
shërbimit sekret serb - BIA, derisa shërbye-
si i tij në ambasadën serbe në Shkup, Go-
ran Zhivajlleviq, ishte qenë njëri nga të
parët që ishte futur me turmën e dhunsh-
me në Parlamentin e Maqedonisë së Ve-
riut, më 27 prill 2017. 

Destan JONUZI

Shkup, 11 prill - Vetëvrasja e fundit e aktores
dhe ish-kryetares së Komunës së Kisella
Vodës, Biljana Beliçanec, nxori në pah se në
Maqedoninë e Veriut, edhe intelektualët
vetëvriten që, sipas sociologëve, është një
shembull i keq për shtresat tjera shoqërore.
Në dhjetë vitet e fundit është rritur numri i
vetëvrasjeve, por jo vetëm, është rritur edhe
numri i intelektualëve që qërojnë "hesapet"
me vetveten. Një nga arsyet e paraqitjes së
kësaj dukurie devijuese, sociologët e shohin
në zhvillimet e furishme shoqërore, pasi siç
thonë ata, njeriu gjithnjë e më shumë është
më se i vetmuar. Sipas tyre, jeta ba-
shkëkohore imponon vlera ndryshe, gjithnjë
e më shumë ka erozion të moralit, ndërsa
shoqëria, respekti, afërsia dhe toleranca
gjithnjë e më shumë po humben.

Sociologu Ali Pajaziti thotë se kriza eko-
nomike dhe në veçanti ajo morale janë dy-
shja që shkakton akte të tilla absurde. "Jeta
ultra dinamike e krijuar nga modernizimi
dhe refleksionet e tij e përballin njeriun me
kriza të shumta që e tronditin atë seriozisht.
Shkëputja nga strumbullari i vijës së natyr-
shme, nga vlerat e mirëfillta dhe rendja pas
modernizimit dhe utilitarizmit shkaktojnë

trazira mentale dhe spirituale. Individua-
lizmi i skajshëm, jeta si ishull, pa familje,
jashtë familjes ndikon në krijimin e një bote
patologjike që streson në mënyrë perma-
nente, që më pas kalon në depresion dhe
kështu hap pas hapi, deri në aktin final, vetë-
vrasja", thotë sociologu Pajaziti. Ai poten-
con se shekullarizimi apo defetarizimi e bën

njeriun të zbrazët brenda, andaj shumë
njerëz humbin objektivin e jetës, nuk gjejnë
mbështetje supa humane dhe bëhen defe-
tistë lidhur më gjithçka.

Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve
të Brendshme (MPB), nga muaji janar deri
në shtator të vitit 2017, në Maqedoninë e
Veriut kanë ndodhur gjithsej 78 vrasje, nga
të cilat 24 janë vetëvrasje. Në vitin 2018,
numri i vetëvrasjeve është rritur për 3 dhe ka
arritur në 27, ndërsa në vitin 2019, vetëm
për katër muaji numri i vetëvrasjeve ka arri-
tur në 20. "Numri më i madh i viktimave
vetëvrasjen e kanë kryer me mbytje në uji,
kërcim nga lartësi, varje etj. Mirëpo ka edhe
të atillë që janë vetëvrarë me armë zjarri",
thonë për gazetën KOHA, nga MPB-ja. Të
dhënat flasin se 95 për qind e njerëzve që
janë vetëvrarë janë burra, ndërsa vetëm se 4
për qind janë gra. Më së shumti vetëvrasje
në Maqedoninë e Veriut, janë regjistruar në
vitet 1990, 2000 dhe 2005, kur mesatarja
ka qenë 7 persona të vetëvrarë në 100 mijë
banorë. Edhe përkundër këtyre të dhënave
frapante, të dhënat e EUROSTAT-it, Organi-
zatës botërore të shëndetësisë dhe të dhë-
nave të MPB-së, Maqedonia e Veriut, gjen-
det në mesin e 5 vendeve të para në Evropë,
ku vetëvrasjet janë më pak prezent.

Shtatë të lënduar
në nëntë aksidente
Shkup, 11 prill - Shtatë persona janë lën-
duar më lehtë në katër nga gjithsej
nëntë aksidente të regjistruara gjatë
24 orëve të fundit në rajonin e SPB
Shkup. Për vozitje të shpejtë janë sank-
sionuar 19 shoferë dhe po aq janë
përjashtuar nga komunikacioni, 16
para se të marrin të drejtën e vozitjes
së automjetit motorik dhe tre fille-
starë. Janë përjashtuar 13 automjete të
paregjistruara nga komunikacioni.
Masa për parkim të parregullt janë sh-
qiptuar për 139 automjete, ndërsa kar-
rotreci ka marrë 79 prej tyre. Janë sank-
sionuar shtatë shoferë të cilët kanë
kaluar në udhëkryq në dritë të kuqe
dhe tre për mosdhënien e përparësisë
së kalimit. Për shfrytëzimin e celularit
gjatë vozitjes janë dënuar 23 shoferë,
ndërsa dhjetë për mosmbajtjen e rri-
pit të sigurimit.

Parandalohet 
hyrje e dhunshme
në “Goce Dellçev”,
një i lënduar
Shkup, 11 prill - Ushtari që ka qenë në
roje, duke vepruar sipas procedurave
të caktuara, herët në mëngjesin e dje-
shëm rreth orës 3 ka parandaluar ten-
tativë për hyrje të dhunshme në
qarkun e kazermës “Goce Dellçev” në
Shkup, informoi Ministria e Mbrojtjes.
Ushtari disa herë verbalisht e ka para-
lajmëruar personin, por pasi që nuk
është bindur, rojtari ka qëlluar dy herë
në ajër. “Personi edhe më tej nuk i ka
dëgjuar paralajmërimet, me ç’rast me
njërin plumb është qëlluar në them-
brën e këmbës së djathtë. Konform
procedurave i është dhënë ndihma e
parë dhe është transportuar në spital.
Menjëherë janë njoftuar organet
kompetente hetuese”, kumtoi Mini-
stria e Mbrojtjes. Policia ushtarake,
MPB dhe prokurori publik kanë dalë
në vendngjarje. Të gjitha informacio-
net dhe  dëshmitë relevante për
ngjarjen janë dorëzuar tek organet
kompetente, të cilët punojnë në
zbardhjen e rastit.

SERBIA NUK HEQ DORË NGA ZYRTARËT E BIA-s

Një spiun serb vjen ambasador në Shkup

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

TË DHËNA ALARMANTE 

Për 4 muaji, 20 vetëvrasje!
Sipas të dhënave të MPB-së, nga

muaji janar deri në shtator të
vitit 2017, në Maqedoninë e

Veriut, kanë ndodhur gjithsej 78
vrasje, nga të cilat 24 janë

vetëvrasje. Në vitin 2018, numri
i vetëvrasjeve është rritur për 3
dhe ka arritur në 27, ndërsa në

vitin 2019, vetëm për katër
muaji numri i vetëvrasjeve ka

arritur në 20 

Jeta ultra dinamike e krijuar nga
modernizimi dhe refleksionet e tij e
përballin njeriun me kriza të
shumta që e tronditin atë seriozisht.
Shkëputja nga strumbullari i vijës së
natyrshme, nga vlerat e mirëfillta
dhe rendja pas modernizimit dhe
utilitarizmit shkaktojnë trazira
mentale dhe spirituale 

ALI PAJAZITI 

Koha
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Hiqet ndalesa për lëvizje 
në male
Shkup, 11 prill - Hiqet ndalesa për lëvizje në pyje dhe rajo-
ne pyjore që ishte në fuqi nga data 29 e muajit të kaluar
për shkak të paraqitjes së një numri të madh të zjarreve.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujëra-
ve sot kumtoi se vendimi  për ndalesë të pjesshme  për
lëvizje  në pyje hiqet  për shkak të asaj që për momentin
me informatat që i kemi nga terreni, nuk ka zjarre aktive
dhe nuk ka rrezik nga paraqitja e  zjarreve të reja pyjore.
Ekipet e Inspektoratit shtetëror për bujqësi, Policia e pyl-
lit dhe Inspektorati shtetëror për Pylltari dhe Gjueti
edhe në periudhën e ardhshme do ta ndjekin gjendjen
në terren, informon MBPEU. Prej atje përkujtojnë se
ndalohet  djegia e kashtës, barërat e këqija dhe mbeturi-
nat e tjera të bimëve  në tokën e gjuetisë, sipas nenit 23
të Ligjit për gjueti dhe  mbeturina tjera bujqësore  në
toka bujqësore si masë parandaluese për mbrojtje të
zjarreve pyjore. Për mosrespektim të dispozitave të Ligjit
për gjueti parashikohet gjobë në  vlerë prej 1500 deri
3000 euro  në kundërvlerë të denarit për shkelje nga
personi fizik sipas nenit 79 të atij Ligji.

Shkup, 11 prill - Qeveria suedeze lartë
e vlerëson punën e Prokurorisë Spe-
ciale Publike. Vazhdimi i hetimeve të
deritanishme, akuzat dhe rastet
duhet të sigurohen, ka transmetuar
ambasadori i Suedisë në Republikën
e Maqedonisë së Veriut, Mats Stefan-
son në takimin me prokuroren spe-
ciale publike, Katica Janeva dhe ba-
shkëpunëtorët e saj. Siç kumtuan nga
Ambasada suedeze, Stefanson ka
theksuar se Suedia dhe vendet tjera
të Bashkimit Evropian nga afër i
ndjekin hapat e ndërmarra për ndry-
shimet e Ligjit për prokurorinë pu-
blike, me të cilat PSP do të bëhet pje-
së e përhershme e sistemit juridik në
Maqedoninë e Veriut dhe në të ardh-

men do të duhej gjithashtu të ketë
mandat të zgjeruar për veprim me
rastet tjera të korrupsionit në nivel
të lartë. Ambasadori Stefanson i ka
përshëndetur ndryshimet pozitive të

cilat ndodhën periudhën e fundit në
vendin tonë dhe ka theksuar se ende
ekziston nevojë më e fuqishme për
ballafaqim me korrupsionin në nivel
të lartë dhe për hulumtime të indika-
cioneve të shumta për keqpërdorim
të fuqisë, të cilat dalin nga komuniki-
met e përgjuara. 
“Në këtë kontekst, PSP duhet ta
mbajë rolin e saj vendimtar përmes
sigurimit të kapaciteteve dhe pavarë-
sisë së saj. Sepse ka ndikim të qartë
ndaj perspektivës së BE-së në Maqe-
doninë e Veriut, partitë politike dhe
Kuvendi duhet ta zgjidhin këtë çë-
shtje me urgjencë të madhe”, ka po-
rositur Stefanson në takimin me Ja-
nevën.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 11 prill - Në 11 vitet e kaluara apo në pe-
riudhën 2006-2017, përmbaruesit kanë pa-
guar 1 miliardë e 34 milionë euro nga qyte-
tarët dhe bizneset për borxhet e ndryshme.
Se sa të holla qarkullohet në këtë aktivitet ,
tregojnë edhe faktet se vetëm në vitin 2017,
përmbaruesit kanë paguar 166 milionë euro,
ndërsa në fund të vitit 2018, sipas të dhëna-
ve të fundit të disponueshme të Bankës Po-
pullore, në shtet kanë qenë të bllokuara
82.029 xhirollogari të qytetarëve dhe 29.027
të bizneseve. Raporti i fundit i punës së Odës
së Përmbaruesve tregon se në 2017, në emër
të kompanive - janë paguar "dhunshëm" 147
milionë euro, në emër të qytetarëve janë pa-
guar 16.5 milionë euro dhe në emër të shte-
tit janë paguar afër 3 milionë euro. 

Përmbaruesit këtë vit më së shumti të
holla kanë paguar në vendbanimet që i
mbulon Gjykata Themelore 1 dhe 2 në
Shkup me 94.5 milionë euro. Pas tyre pason

Strumica dhe Radovishi me nga 13 milionë
euro, dhe Shtipi dhe Shën Nikolli me nga 11
milionë euro. Më pak të holla janë paguar në
vendbanimet që mbulojnë Gjykatat The-
melore në Prilep dhe Krushevë me nga 2.7
milionë euro, në Gostivar dhe Kërçovë me
nga 3.2 milionë euro, dhe Kumanovë, Kriva
Pallankë dhe Kratovë me 4.4 milionë euro.

Në ndërkohë, nga Organizata Joqeveri-
tare (OJQ) “Njeriu mbi profitin”, thonë se me
qindra mijëra qytetarë nuk kanë mundur të
marrin rrogën, pensionin, apo ndihmat so-
ciale për shkak se përmbaruesit me vite u
kanë bllokuar llogaritë transaksionale duke
u marrë edhe denarin e fundit. 

“Bllokimi i llogarive transaksionale i cili
11 vitet e fundit po bëhet nga ana e përmba-
ruesve, është i jashtëligjshëm. Sipas Ligjit
për qarkullim pagesor, vetëm një institu-
cion shtetëror mund të miratojë vendime
për bllokim për qarkullim pagesor - Drejto-
ria për të Ardhura Publike (DAP). Kjo do të
thotë se përveç DAP-it, askush tjetër nuk ka
autorizim ligjor të bëjë veprime për pagesë
me dhunë të borxheve. Ligji për përmbarim
saktëson se përmbaruesi ka të drejtë të dorë-
zojë kërkesë për pagesë me dhunë deri të
bartësi për qarkullim pagesor, por jo edhe të
merr vendim dhe të kërkoj nga bankat që të

bllokojë llogarinë transaksionale të qyte-
tarëve, dhe këtë kërkesë duhet ta bëjë deri te
DAP-i e jo te bankat”, thonë nga organizata
“Njeriu mbi profitin”.

Nga Oda e Përmbaruesve të Maqedoni-
së thonë se thonë se në shumicën e lëndëve,
harxhimet e përmbaruesve marrin pjesë me
një të tretën apo një të katërtën e shumës, që
qytetarët në fund e paguajnë si total për
shlyerjen e borxheve të ndryshme, ndërsa
pjesa tjetër e harxhimeve ka të bëjë me ka-
matat e ndryshme, si dhe me harxhimet e
noterëve, avokatëve etj. 

Lidhur me ankesat për harxhimet e
mëdha që i paguajnë qytetarët për borxhet
e ndryshme, në Odën e Përmbaruesve ar-
syetohen se në strukturën e borxhit të fun-
dit, nuk hyjnë vetëm harxhimet e përmba-
ruesve, por edhe të më shumë institucioneve
të tjera.

“Harxhimet e ndryshme të përmbarimit,
për fat të keq në opinion shpesh interpre-
tohen në mënyrë jo të drejtë, për shkak se
qytetarët e dinë se sa kanë borxh dhe shpe-
sh ndodh se kur lënda vjen te përmbaruesi,
borxhi rritet për dy apo tre herë. Megjithatë,
kjo nuk është rezultat i harxhimeve të larta
të përmbarimit, por vjen si rezultat i ekzisti-
mit të kamatave që janë rritur për disa vite

për shkak se ato nuk rrjedhin prej datës kur
është sjellë vendimi, por prej ditës kur
borxhi ka arritur për pagesë. Gjithashtu, lën-
da përmban edhe harxhimet e ndryshme si
ato gjyqësore, të noterit apo edhe avokatë-
ve”, shpjegojnë përmbaruesit strukturën e
lartë të harxhimeve që kanë qytetarët për
koston e përmbarimit.

Në ndërkohë, vitin e kaluar, u ulën sh-
penzimet e përmbarimit për qytetarët si dhe
u ulën tarifat e noterëve, pas votimit të ndry-
shimeve ligjore nga ana e Parlamentit.

Për më shumë se 16 shërbime me tarifat
e reja janë falas. Shërbimet tjera janë ulur
deri në 50 për qind apo edhe më shumë se
50 për qind. Për shembull, urdhëresa për
zbatimin e llogarisë transaksionale tek per-
soni fizik, i cili më parë kushtonte 20 euro,
me tarifën e re do të jetë 2 euro për borxhe
deri në 1000 euro dhe do të lëvizë deri në 6
euro për më të lartat. 

Për fatura për ujë, mbeturina, telefona
dhe mirëmbajtjen e hapësirave të përba-
shkëta në lartësi prej 6000 denarësh, nuk
është e nevojshme pjesëmarrja e avokatëve,
si edhe për fatura për energji elektrike dhe
ngrohje qendrore deri në 15.000 denarë. Me
këtë anulohen harxhimet e avokatëve për
personat që kanë llogari të papaguara deri
në shumë të caktuar. 

APEL I AMBASADORIT STEFANSON

PSP të bëhet pjesë e sistemit juridik

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

PAGESAT E DHUNSHME NË 11 VITET E KALUARA 

Qytetarët punojnë vetëm për përmbaruesit
Organizata joqeveritare
"Njeriu mbi profitin" thotë se
përveç DAP-it, askush tjetër
nuk ka autorizim ligjor të
bëjë veprime për pagesë me
dhunë të borxheve. "Ligji për
përmbarim saktëson se
përmbaruesi ka të drejtë të
dorëzojë kërkesë për pagesë
me dhunë deri të bartësi për
qarkullim pagesor, por jo
edhe të merr vendim dhe të
kërkoj nga bankat që të
bllokojë llogarinë
transaksionale të qytetarëve,
dhe këtë kërkesë duhet ta
bëjë deri te DAP-i e jo te
bankat"

Koha
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Grabitje e radhës
në një shitore në
Tetovë
Të mërkurën mbrëma rreth
orës 21 e 40 minuta, në Sekto-
rin e punë të brendshme në
Tetovë është denoncuar gra-
bitje, e cila është kryer në një
shitore në rrugën “Bllagoja
Toska” në Tetovë, pronë e 57
vjeçarit R.N. nga Tetova.
Kryerësi i veprës, i cili
menjëherë është identifikuar
nga e punësuara, të cilën e ka
lënduar në dorën e majtë, i ka
vjedhur paratë dhe ka ikur.
Janë kryer hetimet në vendin
e ngjarjes dhe punohet në
zbardhjen e plotë të rastit.

Tetovari rreh
gruan, denoncohet
në polici
Banorja 30 vjeçare nga Tetova,
të mërkurën mbrëma rreth
orës 01 e 30 minuta, ka denon-
cuar dhunë familjare, të cilën e
ka kryer bashkëshorti i saj, 33
vjeçari M.M. Një orë më vonë,
personi M.M. është arrestuar
dhe është mbajtur në Stacio-
nin policor Tetovë për proce-
durë të mëtutjeshme.

Aksident në
Gostivar, lëndohet
një person
Natën e 9 prillit, rreth orës
22.00, në rrugën lokale për në
fshati Pozharanë, në afërsi të
fshatit Toplicë, vetura e tipit
“Volkswagen Golf”, me targa të
Gostivarit, të cilën e ka drejtuar
42 vjeçari D.T. nga Gostivari, ka
humbur kontrollin duke de-
vijuar nga rruga, dhe është
përplasur në një shkëmb. Pas
aksidentit, bashkudhëtari në
veturë, 43-vjeçari G.T. është
dërguar në Spitalin e përgjith-
shëm “Ferid Murad” të Gosti-
varit për dhënien e ndihmës
mjekësore. Janë kryer hetimet
dhe punohet në përcaktimin e
shkakut të këtij aksidenti. 

(U.H)

KRONIKË

Shkup, 11 prill - Amnistia eventuale
ose falja e Mitko Çavkovit nga ana
e presidentit Gjorge Ivanov,  është
“konflikt i drejtpërdrejtë i interesa-
ve”, që është në kundërshtim me
rregullat pozitive ligjore në shtet,
thekson kryetari i Shoqatës “Zele-
na Llupa”, Vane Cvetanov. Ky qën-
drim del nga informacioni i “Zele-
na Llupa” se për nevojat e fushatës
zgjedhore në vitin 2014, Çavkovi
personalisht ka donuar mjete fi-

nanciare për mbështetje të kan-
didatit të atëhershëm për presi-
dent Gjorge Ivanov.

“Mitko Çavkovi si një nga do-
nuesit në fushatën e Gjorge Iva-
novit nuk mundet dhe nuk guxon
të amnistohet ose falet nga ana e
Presidentit të Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut”, është i vendo-
sur Cvetanov. Nga kjo Shoqatë i
bëjnë thirrje Prokurorisë Speciale
Publike, Komisionin Shtetëror për

Parandalim të Korrupsionit dhe
Prokurorinë Publike  për Ndjekjen
e Krimit të Organizuar dhe Korru-
psionit që t’i hetojnë këto infor-
macione përmes grumbullimit
ligjor të dëshmive për këtë pohim
dhe në fazën e hershme në
mënyrë parandaluese të infor-
mohet dhe të paralajmërohet Iva-
novi se qëllimi i tij eventual për
amnisti ose falje të Çavkovit i aku-
zuar për disa vepra penale është

në kundërshtim me rregullat
ligjore në shtet.

“Sinqerisht presim reagim të
shpejtë, efikas dhe transparent
nga organet përkatëse shtetërore
që të parandalohet edhe një ve-
prim i pamenduar mirë nga ana e
presidentit Gjorge Ivanov siç ishte
rasti me amnistitë të cilat e shkak-
tuan Revolucionin shumëngjyrë-
sh”, thuhet në kumtesën e sho-
qatës “Zelena Llupa”.

Omer XHAFERI

Shkup, 11 prill - Lënda gjyqësor për
rastin “Sazdovski” zhvillohet në
mënyrë të drejtë dhe pa anime. Kë-
shtu vlerësojnë nga Gjykata Pena-
le e Shkupit, pas akuzave që pala
mbrojtëse e të akuzuarve Besir
Bela dhe Skender Demiri, se Trupit
gjykues është i ndikuar nga jashtë.
Madje, avokatët dy herë kërkuan
përjashtimin e gjykatëses Daniel-
la Aleksovska - Stojanovska. Duke
i komentuar qëndrimet e avokatit
Naser Raufi, se gjykatësja Aleksov-
ska është e njëanshme dhe e pa-
drejtë, nga GJPSH shprehen se
gjykatësja vepron në bazë të Ligjit.

“Përpos vërejtjeve të palës
mbrojtëse, gjatë miratimit të ven-
dimit për përjashtimin ose jo të
një gjykatësi, ne kërkojmë edhe ar-
syetim nga vetë gjykatësi për të
cilën kërkohet shkarkimi. Në këtë

rast, gjykatësja Daniella Aleksov-
ska-Stojanovska, me shkrim i ka
demantuar qëndrimet e avokatëve
në rastin ‘Sazdovski’. Dhe, ne be-
sojmë se ajo nuk ka bërë asnjë
shkelje gjatë rrjedhës së deritani-
shme të procesit gjyqësor”, thonë
nga GJPSH.

Përpos avokatëve mbrojtës,
brenda periudhës së kaluar vë-
rejtjet e tyre për mënyrën se si
gjykatësja Daniella Aleksovska-
Stojanovska e zhvillon këtë proces
gjyqësor ka pasur edhe Komiteti i

Helsinkit. Por, të njëjtat nuk kanë
mjaftuar që gjykatësja, e cila nga
avokatët mbrojtës llogaritet si e
njëanshme, të përjashtohet. Gjyki-
mi i radhës për “Sazdovskin”, është
caktuar të mbahet të premten me
12 prill. Ndryshe, avokatët e Belës
dhe Demirit, në seancën e fundit
kërkuan shkarkimin edhe të
prokurorit të lëndës, Anel Fidov-
ski. Kjo kërkesë e tyre, siç e arsye-
tuan avokatët, vjen si rezultat i
deklaratës së deputetit të koalicio-
nit të LSDM-së, Pavle Bogoevski, i

cili në një debat televiziv, publiki-
sht pranoi se ka reaguar dhe udhë-
zuar se si duhet trajtuar rasti. Ata
vlerësojnë se kjo deklartatë vërte-
ton ndikimin nga jashtë në punët e
Prokurorisë së Shkupit dhe për
këtë arsye, kërkuan largimin e
prokurorit Fidovski nga shqyrtimi
i mëtutjeshëm i lëndës.

Të premten pritet të kuptohet
nëse prokurori Fidovski edhe më
tutje do ta përfaqësoj Prokurorinë
e Shkupit në rastin “Sazdovski”, apo
i njëjti do të zëvendësohet.

Tetovë, 11 prill - Një grup aktivistësh
të ekologjisë dhe artistësh vendo-
sën figura nga personazhi i ani-
muar i njohur nga seria La Linea
me qëllim që t’i paralajmërojnë
qytetarët për erozionin e rrezik-
shëm të vendit dhe dëmtimin e
rrugës nga Tetova drejt vendit
Banjice, e njëherit edhe ta alar-
mojnë komunën. Erozioni zgjatë

tashmë disa vite, ndërkaq sipas ak-
tivistëve, rreziku qëndron në atë
që po përhapet gjithnjë e më
shumë dhe po e shkatërron
rrugën. Rruga drejt vendit Banjiçe
nga ana e Komunës së Tetovës u
rikonstruua pasi që ishte shkatër-
ruar nga moti i lig në gusht të vitit
2015. Edhe pse u ndërtuan mure
rezistuese, një pjesë e tyre me ka-

limin e viteve janë dëmtuar dhe
janë paraqitur erozione në tokë,
të cilat ranë në korsinë e rrugës,
por edhe shembje nga rruga tepo-
shtë shtratit të lumit Shkumbin.
Disa herë kryetarja e Komunës
Teuta Arifi informoi se për shkak të
gjendjes së këtillë shembjet e
dheut dhe drunjve mënjanohen
sa të pastrohet rruga, por edhe se

kërkon zgjidhje afatgjate për
mënjanimin e problemit. Në
shkurt të vitit të kaluar shembjet e
dheut ishin më të mëdha, kështu
që automjetet nuk mund të kalo-
nin. Komuna përgjatë kësaj rruge
ndërtoi edhe rrugicë këmbësorë-
sh, e cila shfrytëzohet shumë pak
për shkak të frikës së banorëve nga
erozionet e reja. (U.H)

Çavkovi nuk guxon të falet, ka donuar për Ivanovin

Erozioni në rrugën drejt Banjices, rreziku çdo ditë e më i madh

RASTI "SAZDOVSKI"

Gjykata Penale kundër avokatëve, 
e mbron Aleksovskën

“Gjykatësja Daniella
Aleksovska-
Stojanovska, me
shkrim i ka demantuar
qëndrimet e avokatëve
në rastin ‘Sazdovski’.
Dhe, ne besojmë se ajo
nuk ka bërë asnjë
shkelje gjatë rrjedhës
së deritanishme të
procesit gjyqësor”,
thonë nga GJPSH

XHOLEV “PËR” VENTINGUN NË GJYQËSOR 

Kryetari i Gjykatës Penale të Shkupit, Ivan Xholev,
nuk ka asgjë kundër që në Maqedoninë e Veriut, në
sistemin e drejtësisë, të fillohet me procesin e
ventingut. Ai, në një takim me gazetarët, realizimin
e këtij procesi e cilësoi si të nevojshëm për
gjyqësorin në vend. “Unë e mbështes vetingun.
Besoj se duhet të ndodhë. Megjithatë, nuk varet
prej meje kjo çështje. Këshilli Gjyqësor është
instanca më relevante të jap përgjigje për këtë
çështje”, tha Xholev.  Mes tjerash, ai e komentoi
edhe deklaratën e ministrit të Punëve të

Brendshme, Oliver Spasovski, i cili tha se gjyqësori
ende duhet të reformohet. “Mendoj se jemi në fazë
të reformave. Ende reformimi i gjyqësorit nuk ka
përfunduar”, tha shkurt Xholev. Ndryshe, ditëve të
fundit janë shtuar reagimet e opinionit për
vendimin Gjykatës së Apelit, e cila e uli dënimin me
burg nga katër në tre vite, ndaj të akuzuarit
Ljubisha Vidojkoviq, i cili në prill të vitit 2015, në
vendkalim për këmbësor, me shpejtësi prej 85
kilometra në orë, nën ndikimin e alkoolit, e goditi
për vdekje studenten 18-vjeçare Frosina Cekovska.  
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 11 prill - Konsumatorët në
Evropën lindore dhe qendrore në
vitet e kaluara në vazhdimësi janë
ankuar se cilësia e një pjese të
prodhimeve ushqimore dhe mjete-
ve për higjienë nuk është e njëjtë
në shtete anëtare të vjetra dhe të
reja të Bashkimit Evropian, por
edhe në shtete e Ballkanit. Shem-
bulli më i përfolur në vitet e kalua-
ra i prodhimeve që nuk prodhohen
me standarde të njëjta ishte ai i
çokollatës Nutella që në një pjesë të
tregut përmban më shumë lajthia,
ndërsa në pjesën tjetër të kontinen-
tit të vjetër përmban më pak lajthia
nën arsyetimin e prodhuesve se
shijet janë të ndryshme në shtete të
ndryshme. Dallimin në cilësi e kanë
konstatuar më shumë hulumtime
në vitet e kaluara si në Çeki ku është
konstatuar se në 24 prodhime të te-
stuara, bile 14 kanë qenë më pak
cilësore dhe më të shtrenjta se në
Gjermani. Pas reagimeve të shum-
ta në favor të mbrojtjes së konsu-
matorët në të gjitha shtetet e BE-
së, por edhe të Evropës Juglindore,
një pjesë e euro-deputetëve nga sh-
tetet e reja anëtare të BE-së, kanë
ngritur iniciativë para Parlamentit
Evropian që në fund duhet të obli-
gojë prodhuesit nga Bashkimi Evro-
pian që çdo gjë që prodhojnë të
kenë cilësi të njëjtë, pavarësisht tre-
gut ku shiten. 

Së fundmi është raportuar se në
të ardhmen një konsumator në
Pragë së shpejti do të mund të

shijojë një Coca-Cola duke ditur se
është e përbërë nga të njëjtët
përbërës si Coca-Cola e shitur në
raftet e Berlinit. Kjo në fakt paraqet
një fitore për qeveritë e Evropës
Qendrore dhe Lindore, ku negociue-
sit e BE-së luftuan dhe ranë dakord
për legjislacionin e ushqimeve të
ashtuquajtura "me cilësi të dyfishtë",
apo ushqime të çilat shiten me
paketim dhe etiketim identik, por
me përbërës që ndryshojnë sipas
tregjeve ku shiten. Vendet e Evropës
Qendrore dhe Lindore kanë kërkuar
vazhdimisht për ligje që adresojnë
këtë çështje, e cila sipas tyre, rezul-
ton në importimin e produkteve më
inferiore se ato të gjetura në Perën-
dim. Sipas rregullave të reja që u ar-
ritën në fillim të muajit prill, çdo
prodhim si pije të ndryshme
joalkoolike apo shampo "Head &
Shoulders", në të ardhmen do të
përmbajnë të njëjtët ingredientë,
me përjashtime të rralla. Praktikat
e tregtimit të ushqimeve me cilësi të
dyfishtë do të konsiderohen si prak-
tika të padrejta tregtare dhe kom-
panitë do të penalizohen për
shkeljen e ligjit me deri në 4 për
qind të qarkullimit vjetor të tyre.
Këto rregulla të reja, që janë pjesë e
një reforme më të gjerë të legjisla-
cionit për konsumatorin, vijnë pas

disa vitesh lobim të fortë nga ana e
shteteve nga ish blloku lindor dhe
pavarësisht rezistencës nga ata në
Perëndim që vënë në dyshim ne-
vojën për legjislacion të ri.

Sipas rregullave të reja, shijet
dhe preferencat e konsumatorëve
nuk do të konsiderohen më si pre-
tekst për shitjen e produkteve me
cilësi të ndryshme. Para dy vitesh
në një takim të liderëve të Polonisë,
Hungarisë, Republikës Çeke dhe Sl-
lovakisë në të çilin mori pjesë edhe
komisionerja e BE-së për mbrojtjen
e konsumatorëve, Vera Jourova, u
tha se BE-ja do të përmirësojë te-
stet për të konstatuar nëse ka dalli-
meve mes produkteve që ofrohen
në lindje dhe perëndim të Evropës.

Nga ana tjetër, draft i ligjislacio-
nit i përshkruan produktet me cilë-
si të dyfishtë si "me përbërje dhe ka-
rakteristika që ndryshojnë në nivele
të konsiderueshëm", të cilët janë të
ndaluar të tregtohen , me përjash-
tim kur është e justifikuar nga fak-
torë legjitim dhe objektivë. Shem-
buj të këtyre faktorëve mund të jenë
mungesat e ingredientëve stinorë
apo ligjet kombëtare (vendore) që
synojnë kufizimin apo pakësimin e
përfshirjes së sheqerit në pije dhe
ushqime.

Prodhuesit janë shprehur prej

kohësh se variacione të këtilla nuk
përbëjnë diferencë në cilësinë e vetë
produktit, dhe se çdo ndryshim vjen
si pasojë e preferencave të konsu-
matorëve nëpër Evropë, si dhe e rre-
gullave kombëtare vendore apo të
rrethanave të ndryshme të prodhi-
mit. Por, sipas rregullave të reja,
shijet dhe preferencat e konsuma-
torëve nuk do të konsiderohen më
si pretekst për shitjen e produkteve
me cilësi të ndryshme.

Kompanitë që do të tregtojnë
ushqime me cilësi të dyfishtë sipas
përjashtimeve të aprovuara duhet
të informojnë konsumatorët për
ndryshimet e ingredientëve. Legji-
slacioni draft thotë se ky informa-
cion duhet të dallohet lehtë në
paketim, por nuk jep udhëzime
specifike.

Teksti i legjislacionit ka ende
vend për sqarime të mëtejshme: Si-
pas zyrtarëve që po ndjekin çë-
shtjen, mungon një përkufizim i
përbashkët se çfarë përbën një
ndryshim të "konsiderueshëm", si
dhe nuk mundohet të krijojë një si-
stem sipas të cilit të krahasohen
produktet. Sipas këtij drafti ligjor,
Brukseli do të monitorojë efektin e
rregullave për dy vjet para se ta pa-
raqesë pranë Parlamentit Evropian
dhe atyre vendore. "Ky raport do të
shoqërohet, sipas nevojës, nga një
propozim ligjor", thotë teksti.

Një zyrtar e paraqiti kompromi-
sin si të domosdoshëm për arritjen
e unitetit mes vendeve të Evropës
Qendrore dhe Lindore me skeptikët
perëndimorë, si Gjermania dhe Au-
stria. "Ishte një qëllim mjaft i vësh-
tirë për tu arritur,", tha një zyrtar.
Legjislacioni i ri duhet të marrë
aprovimin e Parlamentit dhe Kë-
shillit Evropian për tu finalizuar.

Vlerësohet se në nëse në vitet e
parë pas rënies së komunizmit, për-
dorimi i përbërësve të lirë mund të
ketë qenë i justifikuar. Konsuma-
torët kishin fuqi të vogël blerëse dhe
rrugët e transportit ishin të gjata,
me shumicën e produkteve të
prodhuar në Evropën Perëndimo-
re. Që atëherë, kompanitë i kanë ba-
razuar çmimet e Lindjes me ato të
Perëndimit, por vazhdojnë të për-
dorin recetat inferiore. Armin Va-
let, një ekspert i prodhimeve ushqi-
more për agjencinë për mbrojtjen e
konsumatorit në Hamburg, vlerë-
son se shitja e produkteve inferiore
u kursen miliona kompanive.

Dy vite më parë kryeministri sl-
lovak, Robert Fico, paralajmëroi ku-
fizimin e importit të më shumë
prodhimeve gjoja me cilësi më të
dobët nga shtetet e tjera të BE-së, në
rast se Brukseli nuk ndërmerr hapa
për të përmirësuar këtë situatë. Ai i
kishte dhënë afat Komisionit Evro-
pian deri në vjeshtë që të fillojë të
zgjidhë problemin e përbërjes së
ndryshme të artikujve ushqimorë
dhe prodhimeve, duke kërcënuar
njëherazi se Sllovakia do të mund të
vendosë embargo të njëanshme
dhe të tërheqë artikujt e Evropës
Perëndimore nga restorantet sllo-
vake. Krahas Sllovakisë, edhe shte-
tet tjera Lindore i kanë bërë thirrje
Komisionit Evropian që të ndërpre-
së praktikën e kompanive multina-
cionale ushqimore që në shtetet të
ndryshme të shesin prodhime me
cilësi jo të njëjtë të të njëjtit brend.
Shtetet Perëndimore e kanë cilë-
suar këtë problem si të pakuptimtë,
ndërsa kompanitë multinacionale
janë arsyetuar se ndjekin "shijet
specifike" të blerësve në Lindjen e
Evropës.

Shkup, 11 prill - Ndërmarrjet, të cilat janë
inovative kanë 15 për qind rritje më të sh-
pejtë në shitje sesa ato joinovative, tetë për
qind rritje më të shpejtë të produktivitetit
dhe konkurrencës, si dhe rritje më të sh-
pejtë të rrogave, është theksuar në info-se-
sionin e djeshëm në Lidhjen e Odave Eko-
nomike për thirrjen e dytë për grante të
bashkëfinancuara për komercializim të
inovacioneve, që e zbaton Fondi për inova-
cione, si pjesë e Planit qeveritar për rritje
ekonomike. Për thirrjen e publikuar para
dhjetë ditëve dhe i cili është i hapur deri më
15 maj, deri më tani janë ngritur mbi 500

formulare aplikative. Në dispozicion janë
pesë milionë euro, prej të cilave dy milionë
i siguron Banka Botërore. Dedikohet për të
gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të
mesme, ndërsa këtë vit mund të aplikojnë
edhe institucionet private shëndetësore
me pronësi dominuese vendore, risi e ven-
dosur si propozim i Lidhjes së odave ekono-
mike. “Për ekonominë kapitali i freskët
është gjithmonë i domosdoshëm, sidomos
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të
cilat vështirë arrijnë deri te financat, ndër-
sa mbështetjen e këtillë e kanë më se të
nevojshme për rritjen e cilësisë në punë,

rritjen dhe zhvillimin. Investimi në inova-
cione është shumë i rëndësishëm për kom-
panitë vendore dhe konkurrencën e tyre”,
tha në prezantim Gabriela Kulebanova,
nënkryetare e LOE. Ai përmendi se sipas të
dhënave statistikore, kompanitë, që kanë
futur inovacion në punë kanë rezultate të
dukshme në uljen e shpenzimeve, por edhe
rritje të punës dhe profitit. Siç informoi
drejtori i Fondi për inovacione dhe zhvil-
lim teknologjik (FIZHT), Jovan Despotov-
ski, 500 formularë të aplikimit të tërhequ-
ra janë konfirmim për interesin e
kompanive dhe për besimin në procesin e
aplikimit dhe ndarjen e parave. “Për
thirrjen janë siguruar deri në 70 për qind të
bashkëfinancimit të ndërmarrjeve mikro
dhe të vogla deri në 60 për qind për kom-
pani të mesme në vlerë maksimale prej
20 milionë denarëve. Mjetet do të pa-
guhen në bazë tremujore, konform me di-
namikën e realizimit të planit projektues
pas pagesës paraprake të pjesëmarrjes per-
sonale të kompanisë monitorim i kryer i
realizimit të aktiviteteve nga ana e Fondit”,
tha Despotovski. 

"Jahja Kemal" 
konkurs për bursa 
në arsimin e mesëm
Shkup, 10 prill - Një mundësi më shumë për të
gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të
studijojnë në universitetet më elitare në botë.
Shkolla e mesme "Jahja Kemal” shpallë
konkurs për dhënien e bursave për arsimin e
mesëm. Provimi pranues do të mbahet më 14
prill (e diel) në ora 11:00 në disa qytete (Shkup,
Tetovë, Strugë...), ndërsa në provimin pranues
mund të konkurrojë çdo nxënës që kryen kla-
sën e nëntë, në web faqen
www.ykc.edu.mk/en/admission-form. Afati i
konkurrimit është deri më 13 prill. Provimi pra-
nues do të përmbajë pyetje nga Matematika,
Kultura e përgjithshme dhe pyetje për identi-
fikimin e shkallës së inteligjencës. Provimi pra-
nues do të jetë në gjuhën Shqipe, Maqedona-
se, Turke dhe Angleze (njohja e gjuhës Angleze
apo Turke nuk është e domosdoshme për
aplikim në provim pranues). Në njoftimin drej-
tuar mediave thuhet se nxënësit do të fitojnë
lirime në përqindje për pagesën e shkollës si-
pas tabelës së dhënë nëse i fitojnë 15-të vendet
e para në provimin pranues për Shkup, Tetovë
dhe Strugë.

Firmat inovative rritin shitjet me 15 për qind
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EVROPA LINDORE RRËZON STANDARDET E DYFISHTA 

Prodhime të njëjta në tërë kontinentin 
Ndërpritet praktika e
kompanive
multinacionale
ushqimore që në shtetet
të ndryshme të shesin
prodhime me cilësi jo të
njëjtë të të njëjtit brend

Koha
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Kërçova 
do të bëhet 
me pishinë 
Kërçovë, 11 prill - Pishinë e llojit të
mbyllur do të ndërtohet në afërsi
të stadiumit “Vllazërimi” në
lagjen Pashino të Kërçovës ku si-
pas vendimit të mëparshëm të
Qeverisë, sipas të cilit është para-
shikuar të ndërtohen gjithsej 14
pishina, prej tyre njëri pikërisht në
këtë qytet me rreth 70 mijë ba-
norë. Sipas burimeve të komunës
në lokacionin e parashikuar pranë
pishinës do të ndërtohen edhe
objekte tjera sportive - sallë spor-
tive, kënd i tenisit, shtigje të biçik-
letave dhe gjithsesi këtu janë dy
stadiume, prej të cilëve njëri është
në ndërtim me mjete të Federatës
së futbollit të Maqedonisë së Ve-
riut, i cili do të bëhet me barë arti-
ficial dhe gjithsesi stadiumi i
përhershëm “Vëllazërimi”. Me atë
thonë nga komuna, kjo pjesë e
qytetit parashikohet të bëhet
kompleks sportiv-rekrea-
tiv.Komuna nuk ka pishinë, ndër-
sa për shkak të mospasjes së mje-
teve financiare pishina në ish
Shtëpinë e Armatës është jashtë
fokusit të Ministrisë resore.
Katërmbëdhjetë pishina, mes të
cilave edhe ai në Kërçovë është
parashikuar të ndërtohen përmes
Agjencisë për Rini dhe Sport.

Delvina KËRLUKU

Shkup, 11 prill - Vështirësitë me të ci-
lat ballafaqohen qytetarët për çdo
ditë gjatë marrjes së shërbimeve
shëndetësore dhe të dhënat stati-
stikore për shkallën e lartë të vdek-
shmërisë së foshnjave, janë tre-
gues të gjendjes alarmuese që
mbretëron në shëndetësinë e ven-
dit. Në anën tjetër, për shkak të ku-
shteve të pafavorshme për punë,
shqetësim më vete mbetet edhe
largimi i mjekëve nga vendi, që
është trend në rritje, gjë që edhe
më shumë e dobëson sistemin pu-
blik shëndetësor dhe e bën edhe
më të pasigurt shëndetin e qyte-
tarëve.

Por, cilat janë aftësitë dhe kon-
tributi i Ministrisë së Shëndetësisë
për të formuluar orientimin e poli-
tikave strategjike, për të siguruar
rregullimin e mirë, mjetet për zba-
tim, dhe informacionin e nevoj-
shëm mbi funksionimin e sistemit
shëndetëso?

Ish ministri i Shëndetësisë, Ar-
ben Taravari, thotë për gazetën
Koha, se sistemi i shëndetësisë pu-
blike nuk arrin që t’i përmbush qël-
limet e tij, ndërsa çmimet e ilaçeve
e trajtimeve në spitalet private
janë të papërballueshme për shu-

micën e popullsisë. Premtime për
një sistem të sigurimeve shëndetë-
sore publike janë dhënë shpe-
shherë, por edhe më shumë kemi
parë dështime për t’i kryer punët
brenda afateve të vetë caktuara.
Ikja e kuadrove mjekësore konsi-
derohet si mjaft shqetësuese për
vendin.

“Nëse bëjmë një krahasim prej
numrave që e jep Oda e Mjekëve,
për largimin e mjekëve nga vendi,
shihet se vetëm në vitin 2016 kanë
ikur 180 mjekë, në 2017 kur ne
ishim në qeveri, pra unë ministër,
ka një rënie të dukshme, dhe në
2018 ky numër gati trefishohet, ku
250 mjekë veçse kanë ikur nga ven-
di. Ministria e Shëndetësisë aktua-

lisht nuk ka një strategji për punën
në dhjetë vitet e ardhshme. Jemi i
vetmi shtet në regjion që nuk dihet
si të zhvillohet e nga të ec”, nënvi-
zon Taravari. Sipas tij, partneritetin
privat-publik është një iniciativë e
mirë, por duhet strategji për ta zh-
villuar, sepse shumë qytetarë janë
në shkallë të lartë të varfërisë dhe
dëmtohet xhepi i tyre. 

Megjithatë, me ndryshimin e
Ligjit për Kujdesin Shëndetësor,
këtë vit për herë të parë në vendin
tonë çdo mjek i ri ka një shans për
t'u angazhuar në sistemin e shën-
detit publik. Kjo do të thotë se çdo
mjek që e përfundon praktikën
dhe do të marrë leje për punë do të
përfshihet në sistemin e kujdesit

shëndetësor, do të paguhet për
punën e tij dhe do të fillojë të fitojë
përvojë në ambulancë, pikat e vak-
sinimit dhe në sistemin e kujdesit
- patronazh. Me këtë reformë,
mjekët e rinj përfitojnë mundësi
për të marrë përvojë, të paguhen
për punën e tyre dhe të kenë
mundësinë për të punuar
menjëherë pas përfundimit të
stazhit të tyre. Që nga viti i kaluar,
specializantët kanë marrë për herë
të parë një pagë për punën e tyre
në shumën e pagës mesatare të
një mjeku. Deri në vitin 2020, pa-
gat e mjekëve specialistë të shën-
detit terciar do të rriten në një
shkallë dhe do të arrijë në 100 mijë
denarë, ose 1.600 euro.

UT firmos
bashkëpunim
me Odën e
psikologëve 
Tetovë, 11 prill - Universiteti i
Tetovës ka nënshkruar një
memorandum bashkëpunimi
me Odën e psikologëve të
Maqedonisë së Veriut. Me
këtë rast është organizuar
edhe një tryezë e rrumbul-
lakët me temë “Afirmimi i ro-
lit të psikologut, sfidat dhe
perspektivat” ku ka marrë
pjesë edhe kryetarja e Odës
së psikologëve të Maqedoni-
së së Veriut, Mirjana Jovanov-
ska Stojanovska. Sipas deka-
nit të Fakultetit filozofik,
Ibisht Kadriu, ky bashkëpu-
nim mes Universitetit të Te-
tovës dhe Odës së psikologë-
ve të Maqedonisë së Veriut në
vete do të ngërthejë të gjitha
elementet që kanë të bëjnë
me ngritjen profesionale të
psikologut. Sipas kryetares së
Odës së psikologëve të Maqe-
donisë së Veriut, ky memo-
randum bashkëpunimi do të
mundësojë zhvillimin e më-
tutjeshëm të studentëve dhe
psikologëve të rinj. 
“Universiteti Tetovës është
vendi ku krijohen psikologët,
kolegët tanë, të cilët një ditë
do të jenë edhe anëtarë të
Odës së psikologëve. Mënyra
me të cilën ata do ta njohin
odën e psikologëve, ligjin për
kryerjen e aktiviteteve psiko-
logjike është e rëndësishme
për zhvillimin e tyre të më-
tutjeshëm si profesionist, dhe
më tutje profesionistët të
cilët do të diplomojnë këtu
do të bëhen anëtarë të Odës
dhe me forca të përbashkëta
ne do ta ndërtojmë profesio-
nin e psikologut në vendin
tonë. Së pari, Oda do të reali-
zojë bashkëpunim me profe-
sorët e fakultetit të psiko-
logjisë, me të cilët do të
inicojmë projekte të përba-
shkëta, të cilat do të jenë të
orientuar në atë që psiko-
logët ta marrin vendin e tyre
që e meritojnë në këtë shtet”,
tha Mirjana Jovanovska
Stojanovska. 
Kjo marrëveshje bashkëpuni-
mi, sipas profesorit të psiko-
logjisë, Lulzim Murtezani,
është shumë e rëndësishme
për shkak se do të mundësojë
kyçjen e studentëve të psiko-
logjisë në shumë projekte të
psikologjisë. Kjo marrëveshje
bashkëpunimi mes Universi-
tetit të Tetovës dhe Odës së
psikologëve të Maqedonisë,
studentëve të psikologjisë do
të ju mundësojnë të bëjnë
trajnime dhe pjesën praktike
ta realizojnë në Odën e psiko-
logëve të Maqedonisë së Ve-
riut. (U.H)

Shkup, 11 prill - Kryqi i Kuq
Ndërkombëtar, të enjten, në
Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup (FSHI), ka mbajtur takim
akademik me përfaqësues të
ndryshëm të Kryqit të Kuq dhe të
Gjysmëhënës së Kuqe të shteteve
të ndryshme. Në këtë takim, pre-
zent ishin Reis’ul-Ulema h. Sulej-
man ef Rexhepi, Mustafa Dauti-
kryetar i organizatës "Hilal",
dekani i FSHI Shaban Sulejmani,
myftilerët e BFI-së, profesorë të
Fakultetit dhe të Medresesë, stu-
dentë etj. Me referatet e tyre u pa-
raqitën Kelemend Mahmoud, de-
legat i Kryqit të Kuq
Ndërkombëtar për Rrjetëzim dhe
Vizitë Burgjeve, Daniela Malijan-
ska-Mitevska, përfaqësuese e Kry-
qit të Kuq Ndërkombëtar për Ma-
qedoninë e Veriut dhe të ftuar të
tjerë. Ndërsa, Reis’ul-Ulema Su-
lejman ef. Rexhepi i përshëndeti
të pranishmit në emër të Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut. "Institu-
cioni ynë vazhdimisht ka qenë në
krah të më të dobëtëve, të hal-

lexhinjve, të atyre që veç shpirtit
dhe Zotit të madhërishëm nuk
kanë pasur askënd tjetër afër, për
të shpëtuar kokën dhe për të
mbajtur gjallë shpirtin. Të
udhëhequr nga shpirti human,
nga obligimi vëllazëror, humanist,
për të ndihmuar njerëzit - pavarë-
sisht feve dhe bindjeve të tyre po-
litike", tha h. Sulejman ef. Rexhepi.
Ne, tha më tej ai, si institucion që
përfaqësojmë komunitetin mysli-
man në Republikën e Maqedonisë

së Veriut kemi bërë maksimumin
edhe për refugjatët në vitet 2015-
2016, pas luftës në Siri, të cilët
(mbi 1 milion) kaluan "nga
Gjevgjelia në Tabanoc" drejt
Evropës, në të cilin rrugëtim OH
"Hilal", por dhe besimtarët e thje-
shtë, të të 13 myftinive tona, u
dolën në ndihmë emigrantëve,
duke i ndihmuar me ujë dhe me
bukë, me ilaçe dhe me lutje në
tejkalimin e vështirësive të tyre në
këtë pjesë të rruzullit tokësor.

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar dhe BFI me
projekte të përbashkëta

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

SHËRBIMI SHËNDETËSOR DHE QYTETARËT

Shëndetësia publike larg
nevojave të pacientëve

Partneriteti privat-
publik është një
iniciativë e mirë, por
duhet strategji për ta
zhvilluar, sepse shumë
qytetarë janë në shkallë
të lartë të varfërisë dhe
dëmtohet xhepi i tyre 

Koha
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Nga Haki YMERI

Mbiemri verior,-e dhe forma e rasës gji-
nore (i,e) veriut janë sinonime dhe, si të til-
la kanë vlerë semantike (kuptimore) të
njëjtë ose ë. Megjithatë edhe për ato sinoni-
me për të cilat deklarohemi se kanë vlerë
kuptimore të njëjtë, nuk mund të themi se
kanë vlerë aksiomatike të barabartë. Vetëm
aksiomat nuk kanë nevojë të provohen, ato
merren si të vërteta absolute, e meqenëse
është ashtu, atëherë mund të diskutojmë
për nuancat që mbështesin ndryshueshmë-
rinë evidente të këtyre përcaktorëve të em-
rit Maqedoni. Këtë mund ta bëjmë duke mos
e kundërshtuar aspak vlerën e barabartë të
përdorimit të tyre në Fjalorin drejtshkrimor
të gjuhës shqipe. Mirëpo nuk do të thotë se
përdoruesi i tyre nuk duhet të zgjedhë një-
rin apo tjetrin sinonim për raste të veçanta.
Meqenëse gjuhëtarët e Katedrës së Gjuhës
dhe Letërsisë shqipe, po edhe mua nuk na
pyeti askush, unë dua ta shpreh mendimin
tim, pavarësisht se kjo punë është mbaruar
dhe kthim prapa as që mund të bëhet, pran-
daj po pyes si ishte më mirë të
thuhej:Maqedonia e Veriut apo Maqedonia
Veriore? Isha për të pranuar si formë nor-
mative togfjalëshin Maqedonia Veriore e jo
Maqedonia e Veriut për disa arsye: kupti-
more, gramatikore, për shqiptim më të lehtë,
po edhe për arsye historike. 

Në gjuhën shqipe emërtimet e vendeve
sipas pozitës gjeografike që zënë në anët e
horizontit (lindje, perëndim, veri, jug) është
bërë praktikë e përgjithshme që të shprehen
me togfjalësh që përbëhet nga një emër i
përveçëm në rasën emërore të shquar + një
emër në rasën gjinore ose me një mbiemër.

Pra, kemi dysi formash të mundshme të ti-
pit: Amerika e Jugut - Amerika Jugore, Italia
e Jugut - Italia Jugore, Sudani i Jugut, Irlan-
da e Veriut. Ka raste kur është përdorur një-
ra ose tjetra mënyrë: ose përcaktori i sh-
prehur me mbiemër: Afrika Perëndimore,
Gjermania Perëndimore, Osetia Veriore etj.;
ose përcaktori i shprehur me emër në rasën
gjinore: Sudani i Jugut, Irlanda e Veriut etj.
Në të tilla raste, ngulitja ka ardhur si
rrjedhim i traditës së përdorimit të njërës
ose të formës tjetër. Siç dihet, kur kemi lar-
mi formash, planifikimi gjuhësor kërkon të
përzgjidhet forma më e mirë nga të gjitha
versionet. Rrjedhimisht, kur janë të mundsh-
me e të lejueshme dy forma, atëherë vetëm
njëra nga to duhet të normëzohet, pra të
bëhet formë standarde, e detyrueshme për
të gjithë përdoruesit e saj. Edhe pse men-
dojmë se të dy togfjalëshat janë me vlerë të
njëjtë, janë me vlerë sinonimike, megjithatë
ato dallojnë jo vetëm për nga forma, por
edhe për nga kuptimi. Po të themi Maqedo-
nia e Veriut, atëherë doemos duhet të ketë
edhe një Maqedoni të Jugut, po të themi Ko-
sova e Veriut pranojmë se ka edhe një Ko-
sovë të Jugut, po të themi Shqipëria e Veriut
duhet të kemi edhe një Shqipëri të Jugut (që
do të gjendej në jug të Shqipërisë së Veriut). 

Fundja, botën e perceptojmë në bazë të
krahasimit apo të krijimit të raporteve midis
gjësendeve, tipareve, dukurive etj. Bie fjala,
njerëzimi e ka krijuar konceptin dhe fjalën
Poli i Veriut, sepse ka kuptuar se ka edhe një
pol tjetër që gjendet në jug, e që e ka emër-
tuar Poli i Jugut; kemi fjalën plus meqë kemi
edhe fjalën minus, kemi antonimet: ditë -
natë, mirë - keq, i vogël - i madh, i shkurtër -
i gjatë etj.  Me emërtimin Maqedonia Verio-

re nënkuptojmë pjesën veriore të një Maqe-
donie të vetme antike që shtrihej në pjesën
veriore të Greqisë së dikurshme, Maqedo-
ninë Antike, që ekzistoi që nga viti 800 p.e.s.
e deri në vitin 146 p.e.s., Maqedoninë e Me-
sjetës, Maqedoninë e Re, e tani edhe Maqe-
doninë e Sotme (të Veriut, ose edhe VERIO-
REN).

Një arsye tjetër pse mbështes versionin e
emrit Maqedonia Veriore lidhet me një
shpjegim tjetër gjuhësor. Edhe në rastin e
dysisë së emërtimit të Maqedonisë duhet të
respektojmë dy parime shumë të rëndësish-
me gjuhësore: ekonominë e gjuhës dhe
lehtësimin e shqiptimit. Me fjalë të tjera, for-
ma Maqedonia Veriore është më e shkurtër.
Në përdorimet e mëpastajme në ligjërim e
kemi më lehtë të themi e të shkruajmë: 

Republika e Maqedonisë Veriore sesa Re-
publika e Maqedonisë së Veriut; më pak e
mundimshme është forma: shtetas i Repu-
blikës së Maqedonisë Veriore sesa shtetas i
Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga kjo
pastaj: të gjithë shtetasit e Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut... Siç dihet, shqiptimi i tin-
gujve të njëjtë krijon vështirësi nyjëtimore,
po edhe keqtingëllim (kakofoni). Edhe kur
fjalët i shkruajmë më vete, shkronjat i
lexojmë shpejt, pothuajse si të ishin një fjalë
e vetme (që shkruhet bashkë). Te togfjalëshi
Republika e Maqedonisë së Veriut rrokja së
(së së) përsëritet dy herë (Maqedonisë së);
ndërsa te togfjalëshi Republika e Maqedoni-
së Veriore i shmangemi kësaj përsëritjeje.
Unë isha për MAQEDONINË me përcaktorin
VERIORE, po e gëzoftë edhe me përcaktorin
E VERIUT. Mjafton të sillet si mëmë e të
gjithëve, e ne të sillemi si bij të vërtetë të saj.  

(Autori është profesor ordinar në pension)

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Për cilin përcaktor duhesh vendosur?

Nga Remzi Mehmedi

Në 2013, u bashkuan të
gjithë shqiptarët pavarësisht
dasive partiake dhe mospajti-
meve dhe unanimisht mbësh-
tetën kandidat të vetëm shqip-
tar për Kërçovën. Në emër të po
të njëjtës kauzë u mobilizua
diaspora e cila nuk deshi të ja di
për asnjë sakrificë apo rrezik
dhe me mijëra zbarkuan në
Kërçovë në emër të betejës që
Kërçova të udhëhiqet nga sh-
qiptarët. Në 2017, pavarësisht
ndasive, kur më edhe opozita
shqiptare ishte me numra
shumë më të mirë, u ndal pa
asnjë kusht pas kauzës së njëjtë,
në emër të Kërçovës shqiptare.
Diaspora përsëri nuk hezitoi të
mbështet në emër të një shqip-
tari. Maskat e para ranë fill pas
zgjedhjeve nga se ata që mbë-
shtetën në emër të Kërçovës sh-
qiptare u injoruan dhe ndonëse
numerikisht Këshilli i komunës
është me shumicë shqiptare
BDI 9, ASH 3, Besa 1 shumica u
bë midis BDI dhe LSDM. 

Sot jemi në prag të
zgjedhjeve presidenciale garë
në të cilën garon Blerim Reka si
shqiptar i vetëm. Uroj dhe besoj
që shqiptarët e Kërçovës të
mbështesin në mënyrë plebi-
shitare profesor Rekën nëse jo
për gjë tjetër përsëri në emër të
kauzës, në emër të një shqipta-
ri dhe mos lejojnë që askush për
pazare të cilësdo forme të njol-
losi Kërçovën, sepse nuk i ngjan
për hir të së kaluarës së largët
apo të afërt dhe për hirë të pre-
cedentit që mund të krijohet
për të ardhmen.

Kërçova dhe
sfida e radhës
në emër të
një shqiptari
Sot jemi në prag të
zgjedhjeve
presidenciale garë në
të cilën garon Blerim
Reka si shqiptar i
vetëm. Uroj dhe besoj
që shqiptarët e
Kërçovës të
mbështesin në
mënyrë plebishitare
profesor Rekën nëse jo
për gjë tjetër përsëri
në emër të kauzës, në
emër të një shqiptari
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Kemi kuptuar që veshja
është e rëndësishme për ty. I bën
vetë blerjet apo ke një stilist që kuj-
deset për imazhin tënd?

Vetë sigurisht. Nuk kam portofo-
lin për të paguar një stilist. Mirëpo
besoj se nuk vuaj nga mungesa e
shijes. Në çdo rast, edhe kur portofo-
li e lejon, është mirë që shija të kul-
tivohet e jo të blihet (ndryshon puna
me dinjitarë të lartë, prezantimi i të
cilëve në publik parashihet nga pro-
tokolle shtetërore). Kultivimi i shijes
kushton. Kushton kohë dhe para:
orë në libra të lexuar, galeri artistike
të vizituara, salla koncertale e mu-
zikë të dëgjuar, kureshtje e sens
vëzhgues në udhëtime. Nga ana
tjetër, kultivimi i shijes është shumë
më shpërblyes sesa ‘blerja’ e saj, se-
pse kultivimi i shijes do të thotë aku-
mulim i përvojave dhe pasurim i
brendshëm. 

KOHA: Po stili vjen me kohën?
Po. Me zhvillimin personal,

njohjen e botës si dhe të vetes në
kuptim të imazhit që dëshiron të
projektosh dhe morfologjisë fizike. 

KOHA: Cilat janë pasionet e
tua?

Nuk di të them. Etimiologjikisht
fjala “pasion” lidhet me vuajtjen, me
një prirje thuajse opsesive dhe te pa-
rezistueshme. Një dashuri është pa-
sionante. Kemi pasion kur jemi të da-
shuruar. Talenti, gjenialiteti të çojnë
pashmangshmërisht drejt pasione-
ve. A mund te imagjinoni Ajnshtaj-
nin, psh, pa pasionin për kërkimin?
Apo Nënën Terezë t’u shërbente më
të varfërve pa pasionin për Krishtin
dhe njeriun? Në këtë kuptim të thel-
lë të fjalës pasion, druaj se nuk mund
ta kualifikoj veten si person pasio-
nant. Etik, por jo pasionant.

KOHA: Të pëlqen të gatuash?
Me raste. Më pëlqen të ha mirë

dhe kjo më bën të gatuaj mirë.
KOHA: I përgatit vetë?
Po. Por nuk bëj kurrë rezistencë

kur gjej të gatshme nga dikush. 

KOHA: Po apartamentin (shtë-
pinë) e mban vetë?

Shumicën e kohës. Ndonjëherë
kërkoj ndihmë.

KOHA: Të pëlqen të bësh në
shtëpi nga këto organizime?

Të themi më pëlqen të krijoj at-
mosferë. Festat e mia nuk janë të
çmendura, janë të ngrohta.

KOHA: A ka Ulpiana një mike-
shë?

Kam dhe janë shumë të rëndësi-
shme në jetën time. Dashuria, në
kuptimin e erosit, përfundon. Miqë-
sitë janë forma të dashurisë jo-pa-
sionante (philia, për të cilën flitej në
antikitet) dhe si të tilla kanë shansin
të jetojnë gjatë. Shans që duhet ush-
qyer, përmes të qenit sinqerisht i
pranishëm në jetën e tjetrit. Të nda-
sh, është të duash. 

KOHA: Si është dita jote sot kur
je diplomate?

Punë, organizim ngjarjesh, ko-
munikim, kontakte, lexime. Nuk
është gjithmonë e lehtë - të ruash
aktive disa gjuhë, të lexosh rreth
shume vendeve - atij ku shërbej
(Francës), vendit të cilit i shërbej (Ko-
sovës), Ballkanit dhe botës. Pastaj
një kryeqendër e madhe është tepër

kërkuese, sado të bësh e të japësh
nuk është kurrë mjaftueshëm. 

KOHA: A del gjithmonë vetëm
apo me shoqërues?

I gëzohem shoqërisë, nuk i trem-
bem vetmisë.

KOHA: E ke problem të të nda-
lojnë në rrugë, të të flasin, të bëjnë
foto?

Varet. Nëse jam me nxitim po.
Nëse jam në pritje, jo. Fotot më bez-
disin deri-diku. Eshtë një spontani-
tet të cilin nuk e pëlqej. 

KOHA: Çfarë muzike dëgjon?
Gjithçka. Play-lista ime huton.

Ka hip-hop, reggae, R&B, dance, mu-
zikë të lehtë qytetare, por sidomos
soul, jazz, bossanova, klasike
veçanërisht barok, relaks (joga, me-
ditim). Në vend të fjalës “rrëmujë”
apo “mish-mash” më pëlqen të për-
dor fjalën “eklektike” 

KOHA: Cila është lumturia?
Lumturia është e pandashme

ndaj edhe e pa përgjithësueshme.
Nuk mund të jap asnjë përkufizim
për lumturinë. Të jetosh momentin,
t’i gëzohesh një dite të bukur, një
takimi, të arrish një sukses në kon-
struksionin e vizionin që ke për
jetën, të ndihmosh dikë, të jesh i

ndihmuar nga dikush dhe
mirënjohës për këtë, të mësosh
diçka të re, të gjitha këto mund të
jenë copëza lumturie. Besoj se lum-
turia është kërkim më tepër se sa
gjendje, kapacitet (i lindur), por
edhe orientim. Orientim drejt vle-
rave të vërteta, të brendshme dhe
jo të jashtme e kalimtare si të tilla.

KOHA: Tipari që nuk të pëlqen
te vetja?

Limontia, që më kap me raste.
KOHA: Po te të tjerët?
Oh varet nga personi. Por duhet

pasur tolerancë ndaj atyre defekte-
ve të natyrës personale që nuk ce-
nojnë lirinë e tjetrit. Bashkëjetesa -
në jetën personale dhe shoqërore -
varet nga aftësia për të toleruar.

KOHA: A ka gjëra tek të cilat e
tepron?

Po. Përpiqem të punoj me veten.
Pyetja që bëj në kësi rastesh është “a
kam vërtet nevojë”?

KOHA: Çfarë do te shtynte të
gënjeje?

Mungesa e energjisë për t’u
marrë me shpjegime rreth situatave
banale.

KOHA: Je penduar për ndonjë
gjë?

Po. Shpesh. Mirëpo a nuk është
reflektimi ndaj një fjale të thënë apo
të pathënë, një vepre të bërë apo të
mosbërë që na ndihin në vetë-kor-
rigjim? Thënë kjo, nuk e teproj me
ndjenja pendese. Pendesa është ab-
dikim nga të jetuarit dhe të veprua-
rit.

KOHA: Arritja më e madhe?
Ruajtja e një ekuilibri të brend-

shëm pavarësisht çka ndodh jashtë
dhe nga të tjerët.

KOHA: Gjëja më e shtrenjtë?
Të dashurit e zemrës.
KOHA: Mjerimi më i madh te

një person?
Mungesa e integritetit.
KOHA: Cilësia juaj më e

veçantë?
Nuk di nëse është më e veçantë

por një që më pëlqen dhe e kultivoj
- kërkimi i zgjidhjeve win-win, ku të

gjitha palët janë fituese.
KOHA: Cili është shkrimtari i

preferuar?
Oh shkrimtarët e mëdhenj janë,

metaforikisht, si udhëtimet në koz-
mos: secili prej tyre një univers të ci-
lin e zbulon dhe ndjehesh me i pasu-
ruar. Janë të shumtë për mua ndaj do
zgjedh disa gra, të gjeografike dhe
letërsive krejt të ndryshme, por të fu-
qishme: dy Margarita (Atwood dhe
Yourcenar) dhe një Ornelë (Vorpsi).

KOHA: Cilët janë heronjtë tuaj
në jetën e vërtetë?

Frymëzime do thosha. Individë
që më mahnitin - si kryeministrja e
Zelandës së Re, Jacinda Ardern për
shembull këtë muaj; fituesja e No-
belit për kimi Frances Arnold, e cila
pavarësisht situatave ndër më trau-
matike në jetën e një personi si vetë-
vrasja e bashkëshortit, vdekja e dja-
lit dhe kanceri i gjirit, ka gjetur
forcën të vazhdojë (dhe sa bukur!)
jetën; Elizabeth Gowing - një angle-
ze e cila kujdeset për mirërritjen dhe
shkollimin e fëmijëve romë në Fu-
shë-Kosovë; Vasfije Krasniqi - e
mbijetuara e përdhunimit e cila tani
është bëri zëri i 20 mijë si-shoqeve të
saj; Ganimete Tërbeshi, tezja e tim
eti e cila la jetën në litar, varur nga fa-
shistët, për parime, në moshën 17
vjeçare...Gjyshja dhe prindërit e mi.

KOHA: Rrugëtimi i preferuar?
Ai drejt kujtimeve të fëmijërisë

dhe momenteve diellore të jetës.
KOHA: Të pëlqejnë udhëtimet?
Udhëtimet janë shumë të dobi-

shme, e vënë imagjinatën në punë.
Gjithçka tjetër është zhgënjim dhe
lodhje. OK, e huazuar si shprehje,
por përshkruan çka ndjej rreth
udhëtimeve.

KOHA: Cila është motoja jote?
Jeta është një “sipërmarrje”, ku

gjysmën e aksioneve e fusim ne dhe
gjysmën fati.

ULPIANA 
LAMA
Jeta, një "sipërmarrje" 
aksionesh

Profili i saj është i një
zonje të vërtetë. Dikur e
shihnim nëpër
konferenca për media si
zëdhënëse të Qeverisë së
Kosovës, mirëpo sot -
Ulpiana është një
diplomate shumë e zonja
e angazhuar për
momentin si ministër
këshilltarë në
ambasadën e Kosovës në
Paris. Në një bisedë
shumë interesante mbi
jetën e saj kemi folur për
InfraRed të gazetës
KOHA për të njohur më
shumë Ulpianën me
shumë sharm e klas...

Koha
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KOHA: Ke pasur shumë suk-
sese në boks, sa kampion e ndien
veten? Kujt ia dedikon këto fitore?

Suksese kam pasur, kampion e
ndiej veten në çdo aspekt, i këna-
qur jam me krejt që kam bë deri
më tani.

KOHA: Je me fat që mban
mbiemrin Muriqi, a ka pasur
dikush nga familja jote më herët
që është marrë me këtë sport?

Jam krenar që mbaj mbiemrin
Muriqi se gjithmonë e kam pas
idol babin Ramiz Muriqi, po ka pas
edhe familjarë që janë marrë me
boks amator, babai, axha.

KOHA: Ti je stërvitur nga traj-
nerë të njohur, je i kënaqur nga
instruksionet e tij, sepse meritë
besoj është edhe e tij që ti sot je
një kampion?

Kam pasur rastin dhe fatin të
punoj me trajner më të njohur dhe
më të mirë në botë si Teddy Atlas,
James Buddy McGirt, Collen Mor-
gen. Normal sukseset e mia i meri-
ton secili që ka punuar me mua.

KOHA: Çfarë të ka mbetur
akoma në mendje nga çasti kur
ke dëgjuar emrin tënd si kam-
pion?

Kur unë kam dëgjuar emrin
tim sigurisht që jam ndier krenarë.

KOHA: Cili ishte çelësi i suk-

sesit në këto ndeshje?
Çelësi i suksesit është puna e

madhe, disiplina zemra, karakteri
i fortë dhe përkrahja e popullit tim.

KOHA: Më konkretisht, na tre-
go diçka nga përballja në ring…?

Përballja në ring është kur e
nxjerr veten në pozitë të heroit, pa-
triotit, kampionit e shumë pozita
tjera po në të njëjtën kohë
humbës, frikacak, i ligë etj.

KOHA: Boksi dhe kikboksi
janë disiplina të ndryshme, por sa
të ngjashme janë në të vërtetë.
Kikboksi më është dukur shumë
më agresiv si sport dhe besoj se
edhe dëmtimet janë më të
mëdha. Si ia dilni ju që merreni
me këto sporte?

Të dy sportit janë me të vërtetë
shumë luftarake dhe jo të lehta,
kickboksi ma më pak raunde ndër-
sa në boks ka 12 raunde, në pika të
shkurta është e pamundur në vit
pa humb jetën një bokser në ring,
ndërsa në kickboks nuk ndodh, me
dashurinë më të madhe për spor-
tin dhe vullnet të madh kuptohet
që ja del.

KOHA: Sa ndeshje deri më
tani ke realizuar, sa fitore e sa
humbje, a mund të të quajmë si
djali i fitoreve? Jetën e shikon të

lidhur me sportin e boksit?
75 ndeshje i kam realizuar, 18

ndeshje në kickboks amator, 10 në
boks amator, 47 ndeshje në boks
profesional dhe kam pasur vetëm
7 humbje, besoj që prej krejt meçe-
ve kam pasur vetëm një humbje,
kuptohet që mund të quhem djalë
i fitoreve, për mua gjithë jeta ka
qenë e lidhur me boks dhe besoj
që do jetë ende.

KOHA: A planifikon të
kthehesh ashtu fuqishëm si din
Elviri?

Nuk bëj plane, vetëm i sukses-
shëm me qenë.

KOHA: Krahas sportit ti mer-
resh edhe me biznes, na thuaj si
po shkon puna?

Po merrem me biznes për ata
që nuk e dinë kam një restaurant-
lounge, po realizoj disa mbrëmje
të ndryshme, gjithçka po shkon
mirë.

KOHA: Je bërë gjithashtu
edhe baba, si është ndjenja dhe
na thuaj këtë periudhë si ka qenë
jeta juaj?

Jam bërë baba, është një
ndjenjë e papërshkrueshme, është
gjëja më e mirë që më ka ndodhur
në jetë, falënderoj Zotin për këtë
dhuratë.

Këngëtarja shqiptare Dua Lipa
është padyshim ikona e muzikës.
Falë këtij suksesi 22-vjeçarja është
përzgjedhur të jetë imazhi i ko-
pertinës së prestigjiozes “Elle” për
muajin Maj. Artikulli dedikuar sh-
qiptares, mban titullin; “E ardhmja
e muzikës pop”. Në intervistën që
ajo ka dhënë është ndalur tek vle-
rat e shqiptarëve, tek dashuria dhe

mikpritja e tyre, por i ka përcjellë
me një sens humori.

“Ne kemi një sens të çmen-
dur komuniteti. Njerëzit i dinë
punët tuaja përpara se t’i marrë-
sh vesh ti, por gjithmonë tregojnë
shumë dashuri”, u shpreh këngë-
tarja shqiptare.  Nuk mund të
mungonte dhe pyetja nëse vërtet
shqiptarët janë pjesë e mafias, siç

theksohet shpesh në mediat e
huaja.

Dua u shpreh se të jesh nga
Kosova apo Shqipëria gjithmonë
do të paragjykohesh. Kjo bazuar
tek fakti se gjithmonë shqiptarët
kanë pasur role negative sidomos
në filma. Por kjo gjë nuk është e
vërtetë. “Po përpiqemi të ndry-
shojmë atë që njerëzit mendojnë

për kombin tonë”, u shpreh këngë-
tarja shqiptare.

Dua është shprehur se ndonë-
se karrierën e saj e ka krijuar në
Londër, ka një dashuri të madhe
për atdheun e saj Kosovën, që i ka
dhënë formimin e duhur. Me tej
ajo foli për projektet e reja mu-
zikore dhe albumin e dytë, i cili
është ende duke u përpunuar.

Farrah Abraham
sjell verën, më
seksi se kurrë!
Farrah Abraham dha një shfa-
qje të vërtetë gjatë pushimeve
me një shoqe në Tulum, Mek-
sikë. Ajo ‘tronditi’ me një bikini
braziliane që i tregonte më së
miri linjat e saj. Gjatë kohës së
saj të argëtimit në diell, ajo u pa
duke pirë një pije tropikale dhe
duke shijuar shoqërinë e miqve
në ujin e bukur të oqeanit blu.

Familja mbretërore është tronditur nga një
lajm tradhtie. Si për çudi nuk bëhet fjalë për
Meghan Markle dhe Princ Harry, por për vëllain
e këtij të fundit. Princi William thuhet në media
se ka tradhtuar Kate Midelton kur kjo kishte
qenë shtatzënë më fëmijën e tretë. Madje me

një person të familjes mbretërore. Sipas tha-
shethemeve, William ka shkuar me Rose Han-
bury, e cila është mikeshë e Kate-it dhe familjes
mbretërore. Rose është e martuar me aristokra-
tin britanik, David Rocksavage, i cili është 20
vjet më i madh. Ajo çfarë ka çuar mediat të dy-

shojnë është fakti se Kate dhe Rose nuk janë
parë më pranë njëra-tjetrës. Duket se çifti per-
fekt nuk qenka dhe aq i tillë.

Dua Lipa në kopertinën e Elle

Tronditet familja mbretërore, princ
William tradhton Kate

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

ELVIR MURIQI
Çelësi i suksesit është puna, disiplina

dhe mbështetja e popullit
Është i lindur në vitin 1979 në Pejë të Kosovës, ai ka qenë një fëmijë

luftarak, si i vogël ka nisur me sport, pas afirmimit në skenën e
Kikboksit kosovar në vitin 1997 emigron në SHBA, ku atje fillon me

boks. Sukses pas suksesi, Muriqi tregon veten jo vetëm në sportin
luftarak, por dhe në biznes. Për momentin, ai drejton një nga

lokalet më të mira atje. Është bërë baba, ndërsa gjithë këto djaloshi
i fitoreve i rrëfen për InfraRed të gazetës KOHA. E lexojmë bashkë

dhe e njohim më mirë Elvirin

Koha
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Ke pasur shumë suk-
sese në xhudo, sa kampion e
ndien veten?

Nuk ndihem kampion pa arri-
tur ëndrrën time.

KOHA: Kujt ia dedikon këto fi-
tore?

Familjes sime kryesisht nënës
sime dhe krejt shqiptarëve kudo
që janë.

KOHA: Je me fat që mban
mbiemrin Çullhaj, a ka pasur
dikush nga familja jote më herët
që është marrë me këtë sport?

Jam krenar që mbaj këtë
mbiemër dhe do isha më krenar
të përmendet në gjithë botën, dy
vëllezërit janë marrë me xhudo
dhe babai im një simpatizant i
thekur dhe një shtysë e madhe për
sportin.

KOHA: Ti je stërvitur nga traj-
nerë të njohur, je i kënaqur nga
instruksionet e tij, sepse meritë
besoj është edhe e tij që ti sot je
një kampion?

Është më se e vërtetë pa mësi-
met e trajnerit Driton Kuka nuk do
isha këtu ku jam sot e kam aritur
falë tij dhe trajnerit të Tiranës që
është vëllai im Shkurt Çullhaj.

KOHA: Çfarë të  ka mbetur
akoma në mendje nga çasti kur
ke dëgjuar emrin tënd si kam-
pion?

Është moment ku sapo del nga
ndeshja dhe thua më në fund ia
arrita tashmë qetësohem dhe rre-
gullohem.

KOHA: Cili ishte çelësi i sukse-
sit në këto ndeshje?

Çelësi kryesor është puna e pa-
lodhshme që ushtrojmë rreth 6 orë
në ditë.

KOHA: Më konkretisht, na tre-
go diçka nga përballja në ring…

Kam pasur moment që nuk
mundesha të luftoj po fjalët, stër-
vitja e fortë, motivimi nga njerëzit
e mi ka qenë që të mos dorëzohem
por të ec përpara.

KOHA: Xhudo, boksi dhe kik-
boksi janë disiplina të ndryshme
por sa të ngjashme janë në të vër-
tetë?

Janë krejt të ndryshëm nga një-
ra tjetra, xhudo është sport olim-
pik dhe është artmarcial nga afër
kurse karateja, boksi dhe kickbok-
si janë nga distance të largëta.

KOHA: Mua xhudo më është
dukur shumë më agresiv si sport
dhe besoj se edhe dëmtimet janë
më të mëdha. Si ia dilni ju që mer-

reni me këto sporte?
Kam pasur dëmtime si krisje

brinjësh, shpatulla etj, pot ë vësh
sport elitar do të thotë të mos he-
qësh dorë kollaj, sepse nuk jemi si
gjithë njerëzit normal, ne jemi
ndryshe sepse ne nuk fitojmë ve-
ten tonë.

KOHA: Sa ndeshje deri më
tani ke realizuar, sa fitore e sa
humbje, a mund të të quajmë si
djali i fitoreve?

Kam gati 76 medalje të para
ndërkombëtare e kombëtare e nuk
mbaj mend sa jam ndesh pasi kam
pasur shumë ndeshje të shpeshta.

KOHA: Jetën e shikon të lidhur
me sportin e xhudos?

Pa xhudo do ishte një jetë bo-
she për mua.

KOHA: Çfarë ka në planet afat-
shkurtra apo afatgjata Indriti?

Planet janë sekrete, shpresoj
që kur të realizoj të shprehem më
lehtë.

KOHA: Cili është sekreti i for-
mave fizike krahas ushtrimeve që
bëni, ndonjë regjim tjetër? 

Fitnes dhe përkushtim i madh i
ushqimit.

KOHA: Cila mendoni se është
arma juaj më e fortë si modele?

Shikimi dhe sytë.
KOHA: Në këto momente po

shijon famën apo suksesin?
Suksesin. 
KOHA: Si vishesh në jetën e

përditshme?
Gjatë punës që kam në rolin si

drejtoreshë e një kompanie mobilie
vishem klasik ndërsa pas orarit vi-
shem sportive e varet nga vendi.

KOHA: Thashethemet, të
prekin kur dëgjon të thuhen për
ty? 

Jo aspak, unë që nga fëmijëria
prindërit më kanë mësuar që mos
jetoj për të tjerët por për veten por
respektin jepja secilit person pastaj

thashethemet mos ja zënë veshin
sepse nuk vlenë të meremi me ato.

KOHA: Çfarë e bën një modele
të suksesshme sipas teje?

Serioziteti ndaj punës aty është
sukses. 

KOHA: Jeni për martese, apo
bashkëjetesë?

Martesë por pasi të kalon një
kohë e gjatë në lidhje e të kesh pa-
rasysh sigurinë e personit me të ci-
lin je, kur të jesh e sigurt në vetveten
dhe te personi që je në lidhje
atëherë mundesh të bësh martesë.

KOHA: Jeta private, si po
shkon?

Mirë shumë, falënderoj Zotin
për secilën gjë që më ka sjellë

shumë fat dhe kam një familje
shumë të madhe dhe të lumtur, ka-
loj shumë kohë me ata, kam dhe
një shoqëri shumë të mirë që kaloj
moment të mrekullueshme ba-
shkë.

KOHA: Kush jeni ju me pak
fjalë?

Jam një person shumë i thje-
shtë, pozitive dhe shumë luftarake,
kam edhe një dozë të bukur humo-
ri.

KOHA: A mendon se e ke arri-
tur kulmin e suksesit?

Deri ku kam arritur jam shumë
krenare e kulmit do të arrijë me
kohë sepse jam ende e re dhe kam
gjithë kohën para vetes.

INDRIT ÇULLHAJ
Pa xhudon, do ishte një jetë boshe për mua

Sportisi 22 vjeçar nga Tirana, Indrit Çullhaj ka bërë krenar së pari veten, familjen dhe sigurisht
gjithë shqiptarët me çmimet dhe medaljet e shumta të fituara si xhudist. I ri, i pashëm, shumë
punëtorë e plot pasion dhe synime. Indriti është një nga ato personazhe që punon dhe nuk
kërkon vëmendje, por vëmendja e do atë. Në një bisedë për InfraRed të gazetës KOHA, sportisti
i njohur vjen në një rrëfim ndryshe mbi veten dhe sportin që e ka shumë për zemër

SI ËSHTË INDRITI NË…?
- Një fushë ringu? I përqen-
druar dhe i patolerueshëm po
kurrë që t’i nënvlerësoj këdo
kundërshtar që më del para.
- Shtrat? diçka shumë private.
- Dush? Si gjithë sportistët.
- Në një studio fotografike?
S'para bëj të shpeshta po të
rralla sepse këto foto janë për
njerëzit që më adhurojnë.
- Nw një klub nate? Nuk dal
në klube të natës, nuk më pël-
qen.
- Miqësitë e vjetra? Kam
shumë miqësi të gjerë brenda
dhe jashtë vendit e rrethin e
besueshëm e kam të paktë.
- Flirte? Nuk filtroj shumë me
femra pasi kam botën e spor-
tit për të ndjekur si fillim,
femrat aty janë kemi kohë
për gjitha.

MIKI LUSHTAKU 
Jam shumë luftarake

Ditëlindja: 09.03.1985
Horoskopi: Peshk
Gjatësia: 1.71
Pesha: 55
Ngjyra e flokëve: Kafe
Ngjyra e syve: Gjelbërt
Ngjyra e preferuar: Rozë
Shkollimi: Menaxhment
biznesi 
Hobi: Udhëtime 
Sporti: Fitnes, not, tenis,
skijim.
Muzika: House 
Këngëtari/ja: Beyonce
dhe Seal.
Aktori/ja: Angelina Jolie
dhe Jason Stathan
Personi më i dashur:
Dreni

Nëse flasim për modën, vajza drenicake që jeton në Zvicër shkëlqen në
pasarelat atje si dhe në fotosesione. Miki Lushtaku vjen në një intervistë
për Infrared të gazetës KOHA duke zbuluar gjërat mbi veten, jetën dhe
profesionin e saj

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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KOHA: Përshëndetje ...? A
mund të bësh një prezantim të
vetes, që edhe lexuesit të dinë
diçka më shumë për ty?

Po vetë quhem Aleksa (por nuk
është emri im i vërtetë). Jam 23
vjeç, punoj si striptiste tek 4 Ele-
ments prej 2 vitesh tashmë!

KOHA: Përse ke zgjedhur këtë
profesion, sepse në njëfarë mëny-
re profesion është, apo jo?

Jo, në një farë mënyre unë do e
quaja tamam profesion. Njësoj si
balerinat që përformojnë  nëpër
emisione të ndryshme televizive
apo jo?

KOHA: Çfarë të tërheq te kjo
që bën?

E para fare fare, të jem e sin-
qertë është paraja. E them me
bindje që është një ndër profesio-
net më të paguara. Më pas, si fem-
ra që jemi ne vdesim një çikë të
jemi në qendër të vëmendjes, të
joshim. Këtu i gjej shumë mirë
këto elemente.

KOHA: ...dhe përse 4Ele-
ments?

Kur vendosa të bëja këtë punë
u interesova mjaftueshëm për të

vendosur se ku ia vlen, të gjithë më
rekomanduan 4 Elements, më
vonë e kuptova përse, dhe u binda
që kisha bërë zgjedhjen e duhur.
Është club-i më serioz në kryeqyte-
tin shqiptar, me siguri maksimale
e pa asnjëlloj prapaskene nga ato
që shpesh na shkon në mendje kur
dëgjojmë të flitet për një strip club.
Ka klientë shumë të përzgjedhur,
me pak fjalë një ambient që ia vlen
të punosh.

KOHA: Nëse unë vij në 4 Ele-
ments strip club, çfarë do gjej aty?

Dua thjesht të të  them që aty
gjithkush gjen energji, relaks dhe
doza shumë të larta antistresi.
Mjaftueshëm për të na vizituar
apo jo?

KOHA: Si visheni në klub,
çfarë kostumesh përdorni?

Kodi i veshjes është bikini
(mbathje) dhe recipeta, këto të
fundit edhe i heqim ndonjëherë
hahahaha. E kam fjalën kur bëjmë
topless ëëë! (Qesh)

KOHA: Klientët shqiptarë
janë vetëm meshkuj apo ka edhe
femra?

Dominojnë meshkujt siç edhe
mund t’a mendosh, por frekuen-
tohen jo rrallë herë dhe nga klien-
te vajza. Ka plot çifte gjithashtu që
vijnë shpesh në club. Ata vdesin të
bëjnë prive treshe... Kurioze të
mëdhenj ne shqiptarët.

KOHA: Vërtet vijnë shpesh çifte?
Po po, dhe shërbimin e prefe-

ruar kanë priven treshe, pra çifti
dhe një nga vajzat e club-it.

KOHA: Po a nuk e kanë pro-
blem, e kam fjalën mos dikush i
fotografon apo...?

Absolutisht jo, privatësia është
në top listën e 4 Elements Club. Ne
përdorim shpesh atë shprehjen e
famshme të Hangover, Ëhat Hap-

pens in Vegas stay in Vegas. Aty
vijnë shumë shpesh edhe VIP-a, ja
më thuaj, ke dëgjuar për ndonjërin
të dalë në mediat roze? Jemi
shumë të kujdesshëm nga kjo anë.

KOHA: Po priveja si funksio-
non, na trego pak më shumë?

Hajde sonte, do e kesh një falas
(qesh). Në prive je në privatësi të
plotë me klientin, ose me klientin
dhe një nga koleget ose ose me
klientin dhe të  dashurën e tij siç e
thashë edhe më lart kur klienti do
një prive treshe. Nuk dua të  zbuloj
shumë detaje por të siguroj që
esterogjeni, progesteroni dhe te-
stosteroni arrijnë limitet (qesh).

KOHA: Sa vajza jeni në klub?
Grafikun e bën menaxheri në

bazë të pritshmërive të punës, por
zakonisht 15-20 vajza.

KOHA: Për kë e ke bërë kërci-
min më sensual?

Ka disa raste kur janë disa
klientë ti hash fare (qesh) sado që
jemi profesioniste në këto raste
përfshihemi aq shumë dhe e
bëjmë me dëshirën më të madhe

atë kërcimin, humbasim në te. Si-
domos, sidomos kur përveçse janë
të mirë, paguajnë edhe mirë.

KOHA: Po ndodh që t’ju jo-
shin, t'ju bëjnë për vete?

Hmm....edhe ndodh, është e
vërtet, ka raste kur të bëjnë për
vete, dhe nuk i rezistojmë dot një
takimi me ata.

KOHA: Si mendon se e shikon
publiku një balerinë strip?

Është për të ardhur keq në fakt,
pasi shumica na shikon si punëto-
re seksi, edhe pse nuk është aspak
e vërtetë.

KOHA: A të sjell probleme në
jetën tënde sentimentale puna
që bën?

Ky profil pune më ka bërë më të
fortë, nuk më thyhet zemra lehtë.
Në fakt djemtë kanë frikë të
afrohen për qëllime serioze, por
shpejt është të mendoj për këtë
gjë. Për momentin do shijoj aven-
turat, ashtu si do me duket e ar-
syeshme.

KOHA: E ke menduar
ndonjëherë që ky profesion nuk

do të zgjasë shumë? Çfarë do
bësh, kur të mos mundesh të kër-
cesh më?

Patjetër, nuk mund të jemi
përgjithmonë të bukura, vitet do
bëjnë të vetën. Ky profesion më
lejon mjaftueshme të kursej, që
pas 2-3 vitesh të hap një aktivitet ti-
min, çfarëdo qoftë ai, që të më
lejojë të bëj një jetë normale.

KOHA: Di edhe që kjo punë ka
xhelozi. A ke pasur konflikte me
balerina të tjera?

Eh femrat, patjetër që ka në
fakt, pasi gjithsecila kërkon të jetë
në qendër të vëmendjes, aq më
tepër që në mes është dhe leku.
Por besoj se janë brenda atyre kor-
nizave normale të një xhelozie të
shfaqur në ambientet e punës.

KOHA: Një pyetje tejet perso-
nale, se dëgjojmë për ju balerinat
që jeni bisha në shtrat, ka ndonjë
të vërtetë në këtë mes, apo thje-
shte thashetheme?

Duhen nxjerre statistika me
ata që e kanë pasur fatin të kenë në
krah një vajzë balerinë, poooooor,
se ç’kam përshtypjen që elastici-
teti ka njëfarë ndikimi (Qesh) Një
ngjalë është më e manovrueshme
se çfarëdolloj tjetër "peshku" apo
jo?

KOHA: Ke dëshirë të thuash
diçka përmes gazetës tonë?

Do kisha dëshirë që të bëja një
apel, për të gjithë ata që kanë pa-
ragjykime ekstreme për një strip
club. Para se të komentoni, shani,
ofendoni apo çdo lloj forme tjetër
të intimidimit, kaloni një herë të
pini diçka në ambientet e 4 Ele-
ments, e theksoj, në ambientet e 4
Elements, pasi nuk mund të di
çfarë bëhet nëpër stripet e tjera,
më pas jepni komentet tuaja për
një strip club!

PRIVET, të preferuarat e klientëve tanëJeni kuriozë të lexoni një
intervistë ekskluzive me
një balerinë strip clubi?
Më poshtë kemi biseduar
me Aleksën e Strip Club 4
Elements në Tiranë dhe
ajo na ka rrëfyer shumë të
pathëna, të cilat ju do i
zbuloni vetëm nëse lexoni
intervistën e Aleksës për
InfraRed të gazetës KOHA
duke treguar kështu mbi
punën që bëjnë vajzat
shqiptare në klubet e
natës!

Flet Aleksa, vajza e strip klubeve

Koha
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Ekspertë të policisë shkencore
duke kërkuar për prova, në vendin
ku policia shkëmbeu zjarr me gra-
bitësit e armatosur, të cilët vodhën
një sasi të panjohur parash brenda
pistës së aeroportit ndërkombëtar
“Nënë Tereza” në Rinas, Tiranë më
9 prill 2019. 

Një numër grabitësish të ar-
matosur rëndë arritën të thyejnë
rrethimin e objektit më të rëndësi-
shëm në vend, aeroportit
ndërkombëtar të Rinasit pa-
sdreken e së martës, terririzuan pa-
sagjerët dhe ekuipazhin e një ae-
roplani që i përket kompanisë
Austrian Airlines, hynë në brendë-
si të hapësirës së bagazheve të ae-
roplanit dhe u larguan me një sasi
të paidentifikuar parash të thata.

Kjo ishte grabitja e pestë e pa-
rave të destinuara për t’u dërguar
për përpunim të mëtejshëm në
Austri në afro katër vjet. Ndryshe
nga herët e kaluar, grabitësit kësaj
here mbërritën të armatosur deri
në brendësi të aeroplanit, duke
ngritur pikëpyetje të rënda mbi
gjendjen e sigurisë jo vetëm ndaj
rrezikut të grabitjeve, por edhe të
rrezikut nga një sulm terrorist në

një vend që pak ditë më parë festoi
dhjetëvjetorin e anëtarësimit në
NATO.

Herën e parë grabitësit arritën
të ndalonin makinën e transportit
të vlerave monetare të një kompa-
nie private sigurie në Tiranë ndër-
sa dy herë të tjera goditja u krye
në rrugën drejt aeroportit. Por në
herën e tretë, në vitin 2016, gra-
bitësit arritën të hyjnë deri në pi-
stën e avionëve ndërsa në vitin
2017 ata i zunë rrugën automjetit
në Kthesën e Kasharit.

Ndryshe nga herët e kaluara,

policia shqiptare arriti kësaj here të
ndjekë grabitësit dhe njëri prej
tyre, Admir Murataj, mbeti i vrarë.
Murataj, i cili njihet si pjesë e një
bande grabitësish të dhunshëm
shqiptarë që u arratis nga burgu
në Greqi në vitin 2013, ka jetuar në
ilegalitet që nga ajo kohë.

Koncesioni i aeroportit të Rina-
sit u dha nga qeveria socialiste e
ish-kryeministrit Fatos Nano në vi-
tin 2004 me një afat 20 vjeçar. Qe-
veria aktuale e zgjati afatin e kon-
cesionit deri në vitin 2026.
Kompania fitoi 2.3 miliardë lekë

neto nga të ardhurat prej 6 mi-
liardë lekësh gjatë vitit 2017, ndër-
sa kompania ka një kapital the-
meltar të paguar prej 1.2 miliardë
lekësh dhe normë kthimi nga kapi-
tali i vet në masën 191% në vit.

Balluku deklaroi se “shteti do
të flasë qartë”, por pa bërë të ditur
se çfarë masash mund të ndërmer-
ren ndaj kompanisë.

Siç ndodh zakonisht me kon-
tratat e partneritetit publik-privat,
kompania koncesionmarrëse ka
pak incentivë që të kryejë investi-
me në periudhën e fundit të konce-

sionit me synim maksimizimin e
fitimeve.

Nga ana tjetër, një zëdhënëse e
Austrian Airlines, kompania ajrore
në avionin e së cilës u krye grabitja,
i tha agjencisë franceze të lajmeve
France Press se ajo ka vendosur të
tërhiqet nga biznesi i transferimit
të vlerave valutore nga Tirana.

“Si masë sigurie, nuk do të ketë
më transferta kesh nga Tirana në
Vienë,” deklaroi zëdhënësja Tanja
Gruber, cituar nga France Press.

Në Tiranë, Shoqata Shqiptare e
Bankave shprehu shqetësimin mbi
rritjen e kostove të të bërit biznes
pas grabitjes së disatë rradhazi.
Spiro Brumbulli, Drejtor Ekzeku-
tiv i shoqatës ku bëjnë pjesë të
gjitha bankat e vendit, ngriti sh-
qetësimin jo vetëm për shumën e
parave të grabitura por edhe për
sigurinë në aeroport.

“Avioni ishte i mbushur me
njerëz dhe një makinë pa targa fu-
tet shumë kollaj, ka shumë
pikëpyetje në këtë mes”, tha ai.

Modeli ekonomik shqiptar
duket se imponon transferta rela-
tivisht të konsiderueshme të para-
së kesh. Paraja në valutë të fortë si
euro, dollar, franga zvicerane apo
paund mbërrin në Shqipëri nga re-
mitancat e emigrantëve, turistët
apo prurjet e krimit të organizuar.
Modeli tipik i biznesit të këmbimit
valutor në Shqipëri është që agjen-
citë në përgjithësi blejnë valutën
nga qytetarët në këmbim të lekëve
dhe ia shesin bankave, të cilat ia
shesin kompanive për pagesën e
mallrave apo shërbimeve të im-
portuara.

Sasia e parave të vjedhura të
martën mbetet e panjohur por
mendohet se ajo është e konside-
rueshme. (BIRN)

Zëvendëskryeministri i Ko-
sovës, Enver Hoxhaj në mbledhjen
e së enjtes të Qeverisë ka propo-
zuar që Qeveria ta krijojë një ligj
për dënimin e mohimit të krimeve
të luftës në Kosovë. Ky propozim
është miratuar nga kabineti qeve-
ritar.

“Diskursi i përdorur nga poli-
tikanë të Listës Serbe për viktimat
e luftës në Kosovë, duke bërë
përpjekje ta fshehin të vërtetën
dhe duke i mohuar krimet që Ser-
bia ka kryer kundër popullatës civi-
le në Kosovë, është i papranue-
shëm. Rasti i ish-ministrit
Teodosijevic nuk është i pari. Kemi
pasur raste ndër vite kur një gjë e
tillë ka ndodhur nga vetë pjesëtarë
të Qeverisë nga radhët e Listës Ser-

be, deklarata këto të cilat më pas
janë mbështetur nga presidenti
serb, Aleksandër Vuçiq dhe pjesë-
tarë të tjerë të qeverisë së Serbisë.
Deklarata dhe përpjekje të tilla
janë të patolerueshme”, ka thënë
Hoxhaj në fjalën e tij në

mbledhjen e Qeverisë.
Hoxhaj përmendi praktikën

evropiane për parandalimin e
ringjalljes së ideologjisë e cila çoi
në kryerjen e këtyre krimeve – të
spasteimit etnik – të ndalohet
çfarëdo glorifikimi i Millosheviqit

dhe bashkëpunëtorëve të tij që
kanë kryer krime dhe janë
përgjegjës edhe nga gjykata
ndërkombëtare.

“Prandaj, konsideroj që ne
duhet t’i ndërmarrim të gjithë ha-
pat e nevojshëm për ta rregulluar
bazën e ndëshkimit të atyre që
mohojnë krimet/gjenocidin e Ser-
bisë në Kosovë. Një shembull i til-
lë, duhet të ndiqet sipas praktikës
së shumë shteteve evropiane, në
mënyrë që të parandalohet ringjal-
lja e ideologjisë e cila çoi në
kryerjen e këtyre krimeve –të spa-
strimit etnik – të ndalohet çfarëdo
glorifikimi i Millosheviqit dhe ba-
shkëpunëtorëve të tij që kanë kryer
krime dhe janë përgjegjës edhe
nga gjykata ndërkombëtare. Kjo

mbi të gjitha, do ta mbronte dinji-
tetin e viktimave të luftës në Ko-
sovë”, vazhdoi Hoxhaj në fjalën e
tij.

Hoxhaj deklaroi se një ligj të
tillë qeveria dhe parlamenti ua ka
borxh viktimave dhe familjeve të
tyre.

“Gjenocidi i Serbisë në Kosovë
është fakt, dhe dëshmitë për këtë
janë të shumta dhe evidente. Qe-
veria e Kosovës, por edhe Parla-
menti, ua kanë borxh një ligj të til-
lë të gjitha viktimave dhe familjeve
të tyre për t’ua mbrojtur dinjitetin
dhe për të parandaluar rikthimin e
politikës që shkaktoi humbjen e
jetëve të të gjitha këtyre viktimave”
ka përfunduar Hoxhaj në fjalën e
tij

Shqipëria tronditet nga thyerja 
e sigurisë në aeroportin e Rinasit

Mohimi i krimeve të Kosovës do të dënohet me Ligj

Për të pestën herë, një
bandë kriminale e
mirëarmatosur arriti
me sukses të grabisë
një sasi të
paidentifikuar parash
me destinacion
aeroportin e vetëm
ndërkombëtar të
Shqipërisë. Përveç
parave të humbura,
pikëpyetjet mbeten
mbi sigurinë më të
gjerë në aeroport dhe
forcën reaguese të
agjencive ligjzbatuese.
Qeveria akuzon
kompaninë
koncesionare

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

Ushtria merr në mbrojtje aeroportin e Rinasit 

Pas grabitjes së ndodhur në Rinas, ushtria do të
marrë në mbrojtje aeroportin të vetëm
ndërkombëtar.  Lajmi u dha nga ministrja e
Mbrojtjes, Olta Xhaçka në një konferencë për
shtyp. Teksa e konsideroi ngjarjen e ndodhur si të
rëndë, Xhaçka tha se koncesionari ka dështuar. Për
këtë sipas Xhaçkës, “në kushtet e një
papërgjegjshmërie të përsëritur të koncesionarit
për të respektuar detyrimet e tij ligjore për
garantimin e sigurisë së aeroportit, kam urdhëruar
që në perimetrin e sigurisë së aerportit “Nënë
Tereza” të vendosen efektivë të Policisë Ushtarake
dhe Batalionit Special të Forcave tona të

Armatosura”. Ndërkohë, Presidenti i Republikës,
Ilir Meta kërkoi informacion të detajuar nga Shtabi
i Përgjithshëm për dërgimin e Ushtrisë në
aeroportin e Rinasit. Presidenti i ka dorëzuar një
kërkesë shefit të Shtabit të FA, gjeneralit Bardhyl
Kollcaku ku kërkon informacion mbi bazën ligjore
të vendosjes së Ushtrisë në aeroportin e Rinasit.
Përgjigjen ia ka kthyer ministrja e Mbrojtjes, Olta
Xhaçka. Ministrja e Ministrja tha se nuk duhet të
krijohet një debat kushtetues, pasi policia
ushtarake po bën detyrën. Xhaçka iu përgjigj Metës
dhe tha se për këtë çështje nuk ka pse të pyetet
presidenti. 
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Themeluesi i Wikileaks, Julian
Assange është arrestuar në amba-
sadën e Ekuadorit në Londër. Ai
është marrë në paraburgim në një
stacion qendror të policisë në
Londër ku ai do të mbetet, përpara
se të paraqitet para Gjykatës së
Magjistraturës së Westminsterit
sa më shpejt të jetë e mundur, ra-
porton “CNN”, transmeton laj-
mi.net. Zyrtarët u ftuan në amba-
sadë nga ambasadori, pas
tërheqjes së azilit nga qeveria
ekuadoriane.Presidenti i Ekuadorit
Lenin Moreno tha në Twitter: “Në
një vend sovran, Ekuadori tërhoqi
statusin e azilit tek Julian Assange
pas shkeljeve të tij të përsëritura
ndaj konventave ndërkombëtare
dhe protokolleve të jetës së për-
ditshme”.

Organizata ndërkombëtare jo-
fitimprurëse Wikileaks, themelue-
si i së cilës Julian Assange, ka aku-
zuar “aktorë të fuqishëm”, përfshirë
CIA-n për “përpjekje të sofistikua-

ra” që të arrestojnë dhe de-legjiti-
mojnë Assange.

Wikleaks postoi një fotografi
të Assange në llogarinë e tij në
Twitter duke shkruar se “ky njeri
është një bir, një baba dhe një vël-
la”, që ka fituar dhjetëra çmime ga-
zetarie dhe u propozua për Çmi-
min Nobel për Paqe çdo vit që nga
viti 2010.

Assange, 47 vjeç, kishte qenë
brenda ambasadës për shtatë vjet.
Sekretari i brendshëm Sajid Javid
ka shkruar në Twitter: “Gati 7 vjet
pas hyrjes në ambasadën e Ekua-
dorit, mund të konfirmoj se Julian
Assange tani është në paraburgim
dhe me të drejtë përballet me
drejtësinë në Britani të Madhe.

“Unë do të doja të falënderoja
Ekuadorin për bashkëpunimin e
tij dhe @metpoliceuk për profe-
sionalizmin e tij. Askush nuk është
mbi ligjin”. 

Menjëherë pas arrestimit, Pre-
sidenti i Ekuadorit, Lenin Moreno,
lëshoi një video deklaratë që
shpjegonte vendimin e qeverisë së
tij për të tërhequr azilin e aktivi-
stit australian, Julian Assange.

“Sot njoftoj se sjellja e pahijsh-
me dhe agresive e zotit Julian As-
sange, deklaratat armiqësore dhe
kërcënuese të organizatës së tij
aleate kundër Ekuadorit, dhe
veçanërisht të shkeljes së trakta-
teve ndërkombëtare, e kanë çuar
situatën në një pikë ku azili i z. As-

sange është i paqëndrueshëm dhe
nuk është më i suksesshëm”, dekla-
roi ai, raporton “CNN”, përcjell laj-
mi.net.

Ai tha se Assange kishte pro-
vokuar vendimin dhe se durimi i
Ekuadorit kishte “arritur kufirin e
saj”, duke shtuar se Assange kishte
thyer rregullisht rregullat e shtë-
pisë së ambasadës duke instaluar
pajisje elektronike dhe të sh-
trembërimit dhe duke bllokuar ka-
merat e sigurisë.

Moreno gjithashtu konfirmoi
se ai kishte kërkuar udhëzime
ligjore që pozita e Ekuadorit ishte
e ligjshme dhe “në përputhje me
angazhimin tonë të fortë për të
drejtat e njeriut”.

Liderët e Bashkimit Europian
janë mbledhur që dje në Bruksel,
në një takim të posaçëm për të
shqyrtuar kërkesën e Britanisë për
shtyrjen e Brexit-it përtej 12 Prillit.

Pas debateve dhe diskutimeve
të shumta, liderët e unionit ranë
dakord që të shtyjnë këtë proces
deri më 31 tetor.

Kryeministrja Theresa May ki-
shte kërkuar një shtyrje deri më
30 qershor, por mori njē afat prej
6 muajsh, gjë që e bën të pash-
mangshme pjesëmarrjen e Brita-
nisë në zgjedhjet për Parlamentin
Europian në maj.

Megjithatë, Brexit mund të
ndodhë edhe para datës 31 Tetor,
nëse Theresa May arrin të mira-
tojë në parlamentin britanik,
marrëveshjen e dakordësuar me
BE-në më herët. Dy ditë më parë,
kreu i Këshillit Europian Donald
Tusk u kishte dërguar një letër li-
derëve europianë, ku propozonte
shtyrje një vjeçare të afatit të
Brexit-it, por me sugjerimin që
procesi mund të kryhej më shpejt
në rast se do të pranohej marrëve-

shja e dakordësuar më herët mes
BE-së dhe kryeministres Theresa
May.

Kjo e fundit të martën e kaloi
mes Berlinit dhe Parisit, ku kërkoi
një shtyrje të afatit të Brexit-it
përtej 12 Prillit.

E nëse te kancelarja Angela
Merkel gjeti gatishmëri, presiden-
ti francez Emanuel Macron
këmbënguli që shtyrja të bëhej
vetēm me kushtin që Britanisē t’i
hiqej e drejta e vendimmarrjes në

union. Gjithsesi, tashmë me
shtyrjen 6-mujore, liderët e BE-së
thanë se po u japin kohën e duhur
anglezëve, për të vendosur me
gjakftohtësi për të ardhmen e tyre
brenda apo jashtë unionit.

Kujtojmë që marrëveshja e
dakordësuar mes kryeministres
May dhe Bashkimit Europian,
është rrëzuar 3 herë në parlamen-
tin anglez, ndërsa po ky i fundit ka
miratuar një ligj para pak ditësh,
ku ndalon Brexit-in pa një marrë-
veshje. Tani topi kalon sërish në
fushën e britanikëve, që nëse
duan të dalin nga unioni euro-
pian, duhet të votojnë marrëve-
shjen.

“Ose ne miratojmë marrëve-
shjen,ose Brexit nuk do të ndodhë
dhe sa më shumë kohë të kalojë,
rriten mundësitë për opsionin e
dytë”, tha May në një mesazh për
Laburistët në opozitë, para pak
ditësh. /tch

Zvicra shpenzon
90 miliardë
franga në
transport çdo vit
Zvicra është e famshme
për rrjetet e saj efikase të
tramvajit dhe
hekurudhave, por rrugët
e vendit janë më të
kushtueshme – ato
marrin rreth 80 për qind
të shpenzimeve totale të
transportit të vendit

Çdo vit, 72 miliardë franga sh-
penzohen për shpenzimet e
lidhura me rrugë, duke përfshirë
aksidentet, kujdesin shëndetësor
dhe dëmin mjedisor, sipas Zyrës
Federale të Statistikave, e cila pu-
blikoi të hënën sondazhin e saj të
shpenzimeve të transportit për
2015.
Për krahasim, mënyrat e tjera të
transportit janë modeste.
Kështu, siç shkruan TheLocal.c ,
kostoja e transportit hekurudhor
në vitin 2015 arriti në rreth 11 mi-
liardë franga, trafiku ajror kush-
ton 6.4 miliardë franga, shpenzi-
met e transportit ujor kushtojnë
344 milionë franga.
Por sa paguan qeveria në kraha-
sim me përdoruesit?
Në vitin 2015, Konfederata, kan-
tonet dhe komunat shpenzuan
4.7 miliardë franga në rrjetet
hekurudhore, pothuajse po aq sa
përdoruesit që paguanin 5 mi-
liardë franga.
Megjithatë, në pesë vjet, shteti
ka ulur pjesën e tij të fondeve
hekurudhore me 2 për qind, në
43%.
Në transportin ajror, udhëtarët
paguan 81% të kostos totale të
kësaj mënyre transporti, me
blerjen e biletave të avionëve.
Pjesa tjetër prej 1.1 miliard fran-
ga, ishte përgjegjësia e taksapa-
guesve për të paguar për gjëra të
tilla si mirëmbajtja mjedisore e
transportit (p.sh. shërbimet e pa-
strimit dhe mirëmbajtjes).
Që nga koha kur Enti Statistikor i
Zvicrës ka filluar mbledhjen e të
dhënave mbi kostot e transportit
në vitin 2010, ka pasur një rritje
të konsiderueshme në kostot e
përgjithshme.
Kështu, siç bëhet e ditur, mes vi-
teve 2010 dhe 2015, aviacioni u
bë 14 për qind më i shtrenjtë, sh-
penzimet hekurudhore u rritën
me 12 për qind dhe shpenzimet e
trafikut rrugor u rritën me 2 për
qind.

Liderët e BE-sëmiratojnë shtyrjen e
Brexit-itderi më 31 tetor

“Ose ne miratojmë
marrëveshjen,ose
Brexit nuk do të
ndodhë dhe sa më
shumë kohë të kalojë,
rriten mundësitë për
opsionin e dytë”, tha
May në një mesazh për
Laburistët në opozitë,
para pak ditësh 

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

Julian Assange është arrestuar në
ambasadën e Ekuadorit në Londër

Menjëherë pas
arrestimit, Presidenti i
Ekuadorit, Lenin
Moreno, lëshoi një
video deklaratë që
shpjegonte vendimin e
qeverisë së tij për të
tërhequr azilin e
aktivistit australian,
Julian Assange
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Nga Neshat MEHMEDI

(vijon nga numri i kaluar)
Ditën e Verës vajzat e katundit

grumbullohen bashkë, një vajzës
ia vendojnë "dullakin"(duvakun) e
kuq të nuseve dhe e hipin në go-
marë dhe shkojnë nëpër muhallët
e katundit për ta përcjellë ditën e
verës me lloj - lloj këngësh të
përcjella me dajre(def)… Ky rit
vazhdon njëjtë sikur në dasmat
origjinale, po këtu e veçanta është
se pjesëmarrës janë vetëm gjinia
femërore, kryesisht "cauca" beqare
dhe të fejuara - që janë "ndër ni-
shan". Njëra nga vajzat bëhet nuse
dhe ia vënë duvakun e kuq në
kokë. Kur bënë me dalë nga shtë-
pia nis e qan me zë sa më të lartë,
ashtu ngjashëm sikur dimri në
ditët e fundit që egërsohet më
shumë, … vajzat e pranishme të
gjithë i merr "n'grajkë" (n'gryk)
duke qarë sipas zakonit. Pas për-
fundimit të marrjes "n'grajkë" e
ndihmojnë të hipë në gomar. Go-
marin e tërheq një vajzë dhe dy të
tjera e mbajnë për krahu nusen,
ndërsa të tjerat e luajnë rolin e
përcjellseve. Këngët i këndojnë
caucat ashtu sikur të bëhet dasëm
e vërtet me lloj - lloj këngësh të
bukura, pikërisht të dasmave, e
unë do t'i përmendë disa këngë që
i japin madhështinë kësaj feste të
bukur këta malësorë e malësore të
katundit Novosellë;

kush të përcoll nase njer te mullajni 
çaj volla deri musteçe majni
kush të përcoll nase njer te veni keç
çaj vollaj deri barkin si qimet
(këndoi: Z.I., Novosellë)

ulurojn' ballonet o për mbaj shpaj
mori nase lule kur dot zdripim taj
për midis të lëmës luën ago baba
bajna dhandër gjalin ton, me të dal
para
për midis të lëmës luën hankonen’ja
bajna dhandër gjalin ton, tët pres ted
era 
(këndoi; Z.I ., Novosellë)

da bajmë dhandër gjalin tonë
n’kraje të shkallës
a dot gjaje dhandëraja more gjali
babës 
da bajmë dhandër gjalin tonë
n’kraje të lames
a dot gjaje dhandëraja more gjali
nanës
da bajmë dhandër gjalin tonë
me nji tar me lule
a do begjenisish taj mori nase lule 
(këndoi; Z.I Novosellë)

aman oj mahalla e kallajnxhinve
a do bani bukë petkaxhive
a do boni ju be dera
a tu bajan vet
do va çoje gjali shokët e vet
ene shokët e gjalit kur do najsin

krejtë me pishtolla do krajsin
mohallën e nases do e bastajsin 
(këndoi: Z.I., Novosellë)

do ta zam kulaçin me maje
more volla der a ke naje
do ta zam kulaçin me di(dy) vet
ene do ta ham me treçin vet
çagje posht te dilte fjaka
u përlashin qaka e qaka
çagje posht te dilte tajmi
u përlajshin maca e majni 
(këndoi; Z.I., Novosellë)

taj u bane nase tu ka
gjalin da bajna dhëndër me sevda
taj do bahesh nase tuj vajta
gjalin da bajna dhëndër tu kënda
mori nasja jonë trëndafili bardhë
në këtë famile majrë se na ke ardhë
majrë se na ke ardh oj lule mori 
t’na bajsh çaj e kafe, e tna bajsh sagji
majrë se na ke ardh oj lule saj zezë
t’na bajsh çaj e kafe, se do na vajnë

mbesat mori
maj rë se na ke ardh mori lulja e
bardhë
t’na bajsh çaj e kafe, se do na vajnë
hallat mori 
(këndoi: Z.I., Novosellë)

Është me rëndësi shumë të
madhe të përmendet si për etno-
logët, për historianët… se banorët e
katundit Orviç dhe Ollovjanë edhe
pse flasin në gjuhën sllave, këngët
edhe sot i këndojnë shqip, ashtu si
i kanë kënduar stërgjyshët, gjy-
shet, nënat, motrat, … gjatë dasma-
ve, festave të motmotit, … Këta ba-
norë ritet, adetet, zakonet, traditat,
veshmbathjen i kanë të përba-
shkëta me tonat, kjo është me
shumë interes, sepse kjo të çon tek
rrënjët, te origjina e vërtet e tyre
shqiptare. Këto janë këngët që i ka
kënduar një orviçase e martuar në
katundin Novosellë;

gjali jonë i ëmbël si oriz me tëmbël
epja dorën babës se na bëhesh dhëndër
dorën ja kam dhën përhajrë ma ka ba
e gjozofsh nasen o biri babës mu mka
thane 
(këndoi: Sh. A)

Kravata e kuçe me pajka të zeza
O Agon Aga urime martesën
Urime martesën e u trashigofshi
Sbashku me Egzonën jetën e kalofshi
(këndoi: Sh. A.)

Po mo bon havaja fak a fak
Mori fak e fak
Ndalu moj hava ene pak
Mori ene pak 
se dasmën e Agon ages e kimi merak
Mori e bëjmë për merak 
(këndoi; Sh. A.)

Pasi vajzat përfundojnë shë-
titjen nëpër katund, nga grupi
ndahen pesë vajza dhe dalin para
tyre sikurse të jenë përgjofshit
(pritësit) ose krushqit e djalit dhe I
përshëndetin përcjellësit të gjithë
një nga një dhe marrin nuse nga
përcjellsit. Këtu përfundon dasma
dhe vajzat shpërndahen nëpër
shtëpit e tyre. Pra nusja është një-
ri nga ritet që simbolizon ditën e
verës.

Katundi Novosellë ka këto
kroje; Kroni Madh, Kroni Marshie
dhe Kroni Torbës dhe gratë - zonjat
e shtëpisë kanë shfrytëzuar këto
kroje për të mbushur ujë. Në këtë
ditë secila grua është munduar të
shkojë sa më herët te këto kroje
për të mbushur ujë, në gjygim të
bakrit dhe brenda futin lule nëse
ka, në mungesë të tyre futin kullo-
së dhe presin degë shelgjesh. Me
ujë spërkatin lamën (oborrin),
dyert, enët, fëmijët, kafshët, … Uji
është kusht elementar për jetën e
të gjithë gjallesave, pra uji ka aftë-
sinë pas humbjes së vetëdijes, me
anë të lagies me ujë të kthjellojë
apo freskojë trupin dhe mendjen.
I lagin me ujë që gjatë tërë vitit të
ketë ujë të bollshëm e të ketë edhe
reshje të shiut. Ndërsa shelçet
(shelgjet), i vëndojnë nëpër derë,
sepse shelgu është një ndër bimët
drurore që zen më shpejt në tokë
dhe rritet shpejtë, ashtu si shelgjet
që zënë kollaj në tokë, ashtu nu-
set e reja të mbeten kollaj sh-
tatëzëna dhe të posalindurit e tyre

të rriten kollaj (lehtë) e pa vë-
shtërësi jetësore, ashtu si shelnja
që zen kollaj ashtu fara në arat e lë-
ruara të zëne (mugullojnë), kollaj
dhe të lashtat (drithërat) të rriten
shpejtë, ashtu si izbet (oda të errë-
ta për ruajtjen e bulmetit), me
shekat e bulmetit të mbushen kol-
laj si shelçja që rritet kollaj e sh-
pejtë …

Në këtë ditë nënat, apo nuset e
reja vënë kusitë për të zier kokrra
kollomoçi "me fojë", bëjnë gurabija
dhe gatuajnë fli, ashtu si renditen
shtresat e flisë në tepsi, ashtu të
renditen punët me rradhë në shtë-
pi e në fushë gjatë tërë vitit. Ashtu
si e duan këtë ëmbëlsirë, ashtu të
duan diellin dhe rrezet e tij, ashtu
si janë të forta kokrat e misrit ash-
tu të bëhen të fortë edhe fëmijët e
tyre.

Para mbrëmjes i presin penjtë
nga duart jo si në katundet tjera
të malësisë, por vetëm skajin e pe-
rit dhe e shkatllojnë dhe kështu
veprojnë me të gjithë anëtarët
tjerë të familjes. Penjtë e hequr i la-
gin me ujë dhe i vendojnë ashtu
të shkatëlluar në trëndafil, në jor-
govan apo në ndonjë dru peme
frutore. Pra secila familje penjtë e
hequr i vendojnë në kopshtet e
tyre. 

(fund)

GJURMËVE TË TRADITAVE SHQIPTARE (2)

Flasin maqedonisht,
këndojnë shqip

Është me rëndësi shumë
të madhe të përmendet si
për etnologët, për
historianët… se banorët e
katundit Orviç dhe
Ollovjanë edhe pse flasin
në gjuhën sllave, këngët
edhe sot i këndojnë
shqip, ashtu si i kanë
kënduar stërgjyshët,
gjyshet, nënat, motrat, …
gjatë dasmave, festave të
motmotit, … Këta banorë
ritet, adetet, zakonet,
traditat, veshmbathjen i
kanë të përbashkëta me
tonat, kjo është me
shumë interes, sepse kjo
të çon tek rrënjët, te
origjina e vërtet e tyre
shqiptare

• Penjtë të varur në dru frutor në Novosellë për Ditën e Verës
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Lirim Kastrati ndihet krenar që
e përfaqëson vendin e tij – Kosovën
dhe ndjenjat që i përjeton thotë
se janë të papërshkrueshme. Fut-
bollisti kosovar ka folur për ekspe-
riencën në Kroaci me Lokomo-
tivën, ndërsa nuk e fsheh ëndrrën
e tij – të luajë në Real Madrid Në
verën e vitit 2017, 18 vjeçari i asaj
kohe, Lirim Kastrati kishte arritur
në Lokomotiv të Zagrebit. Atë nuk
e njihnin shumë në Kroaci, por me
kalimin e kohës ai e shfaqi talentin
dhe vlerën e tij për ta marrë më se-
riozisht. Mirëpo, ai kishte
shpërthyer përfundimisht në mars
të vitit 2018 duke shkëlqyer ndaj
dy klubeve të mëdha kroate bren-
da tri ditësh. Më 7 mars i kishte
mposhtur i vetëm juniorët e Haj-
dukut me një gol dhe asistim në
Kupë, ndërsa tri ditë më parë e ki-
shte shkatërruar Dinamon. Në fi-
toren historike të Lokomotivës
ndaj Dinamos me rezultat 4:1, Ka-

strati kishte shënuar dy gola dhe e
kishte nxjerrë një penallti. “E kam
filluar karrierën në Hogosht, ku
kam luajtur për KF Kika. Pas disa
vitesh, kur shkova në shkollë të
mesme, vazhdova tek Tirana dhe
më pas luajta për Shkëndijën”, ka
thënë futbollisti kosovar për me-
diat kroate. “Më pas, trajneri ak-
tual, Reji Jelici më mori në prova në
NK Lokomotiv. Ai më kishte
ndjekur në disa ndeshje tek ekipet
e të rinjve në Kosovë, ku kisha zh-
villuara ndeshje të mira, prandaj
edhe më ftoi në test në Zagreb”,
kujton Kastrati. Duke shkuar në
Lokomotiv ai e bëri një hap të
madh në karrierë pasi ky klub ish-
te zgjedhja e duhur. “E vërteta
është se në Lokomotiv jam mjaft

mirë. Kemi kushte fenomenale,
bordi dhe të gjithë në klub na
bëjnë të ndihemi mirë”, ka shtuar
ai. Kastrati është po ashtu i lumtur
me jetën në Zagreb. “Jeta këtu
është fenomenale. Zagrebin e kon-
sideroj shtëpinë time të dytë, më
pëlqejnë njerëzit dhe kultura e kë-
tushme. Ushqimi është fenome-
nal dhe Kroacia ka det të bukur.
Më pëlqen Zagrebi, më pëlqen
krejt Kroacia. Nuk më mungon
asgjë”, shprehet Kastrati. Edhe pse
është pjesë e Kosovës, ai thotë se,
po të mos e bënte këtë zgjedhje, do
të luante pa problem për Kroacinë.
“Kush nuk do të donte të luajë për
njërin prej ekipeve më të mira në
botë. Natyrisht, do të doja të isha
pjesë e ‘Vatreni’, por tash është e

pamundur kjo pasi i kam zhvilluar
disa ndeshje me Kosovën”, nënvi-
zoi sulmuesi kosovar. Ai
megjithatë ndihet mjaft i lumtur
që e përfaqëson vendin e tij, shk-
ruan “100posto.hr”. “Duke luajtur
për vendin tim është diçka specia-
le, nuk mund ta përshkruaj atë
ndjenjë. Jam krenar që jam pjesë e
ekipit A të Kosovës. Kemi një
skuadër mjaft të re, por të mbu-
shur me lojtarë të mëdhenj. Men-
doj se ne mund të shkojmë shumë
larg, jemi të fortë”, shprehet tutje
Kastrati. Në nivelin e ekipeve, në
cilën skuadër do të donte të luan-
te? “Nëse do të mund të zgjidhja,
do ta zgjidhja Real Madridin. Në
këtë klub Cristiano Ronaldo ishte
idoli im, pasi ishte një punëtor i
madh, më fascinonte dhe ai është
njëri prej futbollistëve më të mirë
në histori të futbollit”, thotë Liri-
mi. Atij nuk i ka rënë asnjëherë të
përballet me Ronaldon, por është
përballur me yje të tjerë. “Sa u
përket klubeve, më së vështiri e
kam pasur kundër Dinamos. Por,
lojtari më i mirë me të cilin kam
luajtur kundër ishte Christian Erik-
seni i Tottenhamit”, tregon përfa-
qësuesi kosovar. Në fund, ai ka fo-
lur edhe për gjuhën kroate, të cilën
po mundohet ta mësojë.
“Sinqerisht, është një gjuhë e vësh-
tirë, por miqtë e mi po më ndih-
mojnë ta përvetësoj atë”, përfun-
doi ylli i Lokomotivës. 

Akademija
Pandev dhe
Makedonija GJ.P
luajnë në finale 
Shkup, 11 prill - Skuadra e Make-
donija Gjorçe Petrovit dhe Aka-
demia Pandevit, do të luajnë në
finalen e Kupës së Maqedonisë
së Veriut në futboll. Në ndeshjet
kthyese të gjysmëfinales, Make-
donija Gjorçe Petrov me rezulta-
tin e njëjtë si në ndeshjen e parë
1-0 mundi skuadrën e Bellasicës.
Goli e vetëm të takimin e shënoi
mbrojtësi mysafirë, Xhonov.
Ndërkohë Akademia Pandev si-
guroi pjesëmarrjen e parë në fi-
nale në mënyrë bindëse, duke e
mundur skuadrën e Pobedës
edhe në takimin e dytë me rezul-
tatin identik 3-1. Për vendasit re-
zultatin hapi Kalanoski, ndërsa
mysafirët arritën të barazojnë
me penalti. Velinov dhe Stojko-
ski ishin ata që shënuan dy golat
e tjerë për Akademia Pandev. Për
Makedonija Gjorçe Petrovin kjo
është finalja e tretë, ndërsa është
e para për Akademia Pandevin.

Shkup, 11 prill - Reprezentacioni
i Maqedonisë në hendboll ka
shënuar fitore me rezultat 34:33
ndaj Islandës në Rejkajvik në
takimin e parë të raundit të
dytë eliminator për Kampiona-
tin Evropian 2020. Kjo ishte fi-
torja e parë e përfaqësueses së
Maqedonisë së Veriut në terre-
nin e Islandës, pasi deri më tani
në 16 sfidat e zhvilluara i ka
humbur. Më meritor për fito-
ren e Maqedonisë ishte Dejan
Manaskov i cili realizoi golin e
fundit të takimit. Fillimisht u
ndal nga 7 metra, por topi sëri-

sh erdhi te Manaskov që gjeti
këndin e dëshiruar për 34-33.
Më efikas te Maqedonia ishte
Georgievski me 6 gola, ndërsa
Lazarov dhe Manaskov shë-
nuan nga 3 gola. Ndeshja e

radhës është në Shkup, kundër
Islandës, më 14 prill. Nga ana
tjetër edhe Kombëtarja e Ko-
sovës në hendboll ka shënuar
fitore historike, të parën në
kuadër të kualifikimeve të rre-

gullta. Djelmoshat e Kosovës
mundën Izraelin, 27:24, në nde-
shjen e fazës së dytë të grupit 1
kualifikues për evropianin
2020. Takimi u luajt në Palla-
tin e Rinisë dhe Sportit në Pri-
shtinë, para rreth 1 mijë shkue-
sve. Kosova dominoi gjatë tërë
ndeshjes, derisa pjesën e parë e
mbyllën, 12:8. Valon Dedaj ish-
te më i dalluari me 10 gola. Në
grupin e Kombëtares tonë janë
edhe Gjermania e Polonia, të
cilat kanë nga gjashtë pikë,
ndërsa Kosova dy, po aq sa ka
edhe Izraeli. (F.N)

Shkup, 11 prill - Mundësi shqiptar Elmedin Sej-
fullahu nuk arriti që të arkëtojë medaljen e
bronzit në Evropianin e Mundjes në Bukure-
sht të Rumanisë. Mundësi nga Maqedonia,
pësoi disfatë nga përfaqësuesi i Zvicrës, Ren-
di Adrian Vok, me rezultat 5-6. Fillimi i takimit
i takoi Sejfullahut që avancoi me 3-0, para se
mundësi zviceran të merr pikët e para dhe të

ul epërsinë në 3-2. Një aksion i shpejtë i Sej-
fullahut solli edhe 2 pikë të tjera, në 33 sekon-
da para mbylljes së takimit. Mirëpo Adrian
Vok nuk u dorëzua dhe në vazhdim arkëtoi 4
pikë, me të cilët erdhi deri te medalja e bron-
zit. Ditë më parë Vlladimir Egorov siguroi me-
daljen e bronzit për Maqedoninë e Veriut, në
kategorinë deri më 57 kg.

Berisha largohet 
nga Lazio
Futbollisti i zhgënjyer kosovar pritet të
ndahet me klubin italian gjatë verës. Valon
Berisha ishte konsideruar si yll vitin e kaluar
kur ishte transferuar nga Salzburgu në La-
zio. Mirëpo, palët mund të ndahen pas
vetëm një viti. Eksperienca e mesfushorit
kosovar tek klubi italian nuk ka shkuar sipas

parashikimeve. Lëndi-
met e njëpasnjëshme
dhe forma jostabile
kanë bërë që përfaqë-
suesi kosovar të mos
ketë hapësira të mjaf-
tueshme tek ekipi nga
Serie A. Për këtë shkak
flitej se Berisha mund
të largohej nga “Bian-

cocelesti” gjatë janarit, por në fund vendosi
të qëndrojë në Romë. Mirëpo, mediat italia-
ne shkruajnë se futbollisti i lindur dhe rritur
në Norvegji do të largohet përfundimisht
nga Lazio gjatë verës. Mesfushori luftarak i
ka zhvilluar vetëm 192 minuta në Serie A,
por nuk ka arritur t’i bind drejtuesit e Lazios.
Andaj, klubi italian po planifikon ta shesë
atë në fund të sezonit për një shumë të pë-
rafërt me aq sa e kishte blerë, 8-10 milionë
euro. Berisha ka pasur rënie të formës dhe
kjo është vërejtur edhe me paraqitjet e tij në
Përfaqësuesen e Kosovës.

Kastrati: Jam krenar 
që përfaqësoj Kosovën

“Duke luajtur për
vendin tim është
diçka speciale, nuk
mund ta përshkruaj
atë ndjenjë. Jam
krenar që jam pjesë e
ekipit A të Kosovës.
Kemi një skuadër
mjaft të re, por të
mbushur me lojtarë
të mëdhenj. Mendoj
se ne mund të
shkojmë shumë larg,
jemi të fortë”,
shprehet tutje
Kastrati

KUPA E
MAQEDONISË

Sejfullahu mbetet pa medalje bronzi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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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 

Khabib Nurmagomedov i është
rikthyer sërish mbrëmjes së tetorit të vitit
të shkuar në UFC 229, ku mundi me “sub-
mission” Conor McGregor. Pas asaj nde-
shje sherri që shpërtheu jashtë oktogonit
mori përmasa të mëdha dhe luftëtari rus u
dërgua menjëherë në një dhomë të sigurt,
bashkë me stafin e tij dhe gjatë gjithë
kohës qëndroi i rrethuar nga policia për
të shmangur ndonjë përleshje të mundsh-
me me tifozët. 30-vjeçari zbuloi se pikëri-
sht në atë moment erdhi një telefonatë

nga Rusia, ku i thanë se për pak minuta
në linjë do të ishte presidenti Vladimir Pu-
tin. “Policia na kishte rrethuar ne dhe na
shoqëroi në një dhomë të mbyllur. Na
thanë se duhet të qëndronim aty për 2-3
orë, derisa fansat të nxirreshin nga stadiu-
mi. Në atë moment, të rrethuar nga poli-
cia, vjen një telefonatë, ku na thanë se për
pak minuta në telefon do ishte Vladimir
Putin”, zbulon luftëtari rus. “Ai telefonoi
në një situatë të tillë. Pyeti se si ishin gjë-

rat. I thash se gjithçka ishte në rregull, por
jemi të rrethuar. Ai më uroi dhe më tha se
e kishte parë ndeshjen. Gjithashtu më tha
se duhet të kontrolloj emocionet dhe të
mos iu jap rëndësi provokimeve. Po të pre-
sim në shtëpi, më tha në fund”, vijoi më tej
30-vjeçari. Khabib tha se folën për rreth
një minutë dhe u ndje shumë mirë dhe i
mbrojtur që në një moment të tillë, të vë-
shtirë, mori një telefonatë direkt nga pre-
sidenti dhe që e uroi.

Ditën e diel, në Kinë, do të zhvillohet
gara nr.1000 e historisë së Formula 1. Një
garë jubilare për sportin më të bukur të ga-
rave të automobilizmit. Një sport që ka
njohur një ndryshim të jashtëzakonshëm
nga fillimet e tij në vitet ’50. Në vitet e para,
pilotët nuk ishin të detyruar të mbanin
kokore, ndërsa sot është aplikuar sistemi
mbrojtës “halo” (përveç kokores). Në garën
e parë të historisë së Formula 1, në pistën e
Silverstone, nuk ka qenë Ferrari, që debutoi
në garën pasardhëse (Monako). Në këto
1000 gara kanë ndodhur edhe disa tragjedi.
34 është numri i pilotëve dhe fansave që
kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve.
Piloti që ka fituar më shumë tituj kampionë
është Michael Schumacher, 7 të tillë, një

legjendë e këtij sporti. Ditën e diel, në Shan-
gai, pritet një spektakël i jashtëzakonshëm,
në pistë dhe jashtë saj. Organizatorët e
garës por edhe pronarët e Formula 1 po për-
gatiten për një fundjavë të mbushur me
emocione. Spektakli është i garantuar, fi-
tuesi ende nuk dihet.

Dirk Nowitzki,
lamtumirë NBA pas 21
sezonesh me Dallas
Basketbollisti gjerman Dirk Nowitzki ka
zyrtarizuar sot tërheqjen e tij nga sporti.
Ylli i NBA-së, pas 21 sezonesh në NBA, të
gjitha me fanellën e Dallas Mavericks, ka
folur sot për publikun e tij pas ndeshjes
që ekipi i tij fitoi ndaj Phoenix me reuzl-
tatin 120-109. Në këtë ndeshje, shtatlarti
gjerman realizoi 30 pikë. “Kjo ishte nde-
shja ime e fundit para publikut tim. Më
vjen keq që po largohem, jam shumë i
emocionuar, por jam i lumtur që kam ve-
shur këtë fanellë dhe kam luajtur këtu”,
u shprej Nowitzki, 40 vjeç i emocionuar
dhe përlotur. Në karrierën e tij ai ka fi-
tuar një titull kampion në NBA (2011). Po
atë vit ai fitoi edhe trofeun MVP të fina-
leve. Në vitin 2007 ka fituar çmimin MVP
të sezonit të rregullt. Nowitzki ka marrë
pjesë 14 herë në finalen e madhe të “All
Star Game”. Ai mban gjithashtu edhe
disa rekorde, si lojtari që ka luajtur më
shumë ndeshje me fanellën e Dallas Ma-
vericks dhe është pikëshënuesi më i mirë
jo-amerikan në historinë e NBA-së. Ai
është basketbollisti i vetëm në historinë
e NBA-së që ka luajtur me të njëjtën fa-
nellë (Dallas) dhe të njëjtin numër (41)
gjatë gjithë karrierës. Një legjendë.
Duartrokitjet për të në momentin e lam-
tumirës nuk kanë munguar, ku të gjithë
janë çuar në këmbë për minuta të tëra.

Tenisti zviceran Roger Federer, aktuali-
sht numri 4 në botë për meshkuj, ka vendo-
sur këtë javë një tjetër rekord. Ai ndodhet

në “top-100” tenistët më të mirë në botë
prej 1020 javësh, që prej vitit 1999. Pra, prej
20 vitesh. Rekordi i mëparshëm i përkiste
tenistit amerikan Andre Agassi, që qëndroi
në “top-100” tenistët më të mirë në botë
për 1019 javë. Gjithsesi, ky rekord tashmë
është përmirësuar nga Federer, që vazh-
don të luajë edhe pse 37 vjeç. Federer ka
hyrë në “top-20” tenistët më të mirë në botë
që kur ishte 19 vjeç, në vitin 2001, ndërsa
një vit më vonë u rendit në “top-10”. Për
herë të parë kapi majën e renditjes botëro-
re në vitin 2003, kur korri triumfin e parë në
Wimbledon.

Publicitet

Khabib: Kur më telefonoi Putin
isha i rrethuar nga policia

“Policia na kishte rrethuar ne
dhe na shoqëroi në një dhomë
të mbyllur. Na thanë se duhet
të qëndronim aty për 2-3 orë,
derisa fansat të nxirreshin nga
stadiumi. Në atë moment, të
rrethuar nga policia, vjen një
telefonatë, ku na thanë se për
pak minuta në telefon do ishte
Vladimir Putin”, zbulon
Khabib

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

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

Formula 1 zhvillon në Kinë garën e
1000-të në histori

Federer thyen rekordin e Agassi pa luajtur
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Trajneri i Juventusit e ka lëv-
duar lojën e Ajaxit në barazimin
prej 1-1 në Johan Cruijff ArenA, ën
ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës
së Kampionëve. Cristiano Ronaldo
shënoi në fund të pjesës së parë,
ndërsa David Neres e barazoi
menjëherë rezultatin në fillim të
gjysmës së dytë. “Ajaxi është në çe-
rekfinale, pason shumë mirë në
hapësira të ngushta dhe bën pre-
sion me shumë lojtarë në sulm. Ata
na bënë shumë presion dhe krijuan
hapësira, mirëpo nuk i goditëm në
kundërsulme sa është dashur. Nuk
mendoj se ishim të përqendruar në
rastin e golit, por pranuam
menjëherë pas pushimit dhe Ajaxi
fitoi vetëbesim, gjë që ishim paksa
në shok. Kisha besim se Rugani do
të luante mirë, sepse është njëri
nga mbrojtësit më të mirë në Itali.
Ai është i jashtëzakonshëm në
mbrojtje, vetëm duhet të përmirë-
sohet në ndërtimin e sulmeve”, ka
thënë Allegri për Sky Sport Italia.
Në vazhdim trajneri e ka lëvduar
punën e mesfushorëve të tij duke
thënë se të gjithë kanë bërë para-
qitje të mirë. Erik ten Hag, trajneri
i Ajax-it, ka komentuar barazimin 1-
1 të marrë në shtëpi në çerekfinalen
e Champions League kundër Ju-
ventusit. "Kemi luajtur shumë mirë,
duke krijuar raste me Ziyech, Van
de Beek. Është për të ardhur keq që
kemi pësuar gol në fundin e pjesës
së parë nga Ronaldo, i cili është lënë
vetëm në mes të zonës së rreptësi-
së", ka thënë Ten Hag.
"Në pjesën e dytë kemi patur guxi-
min për të fituar. Neres ka shfrytë-
zuar mundësinë që ka patur dhe
më pas kemi krijuar disa raste të
tjerë. Edhe Douglas Costa ka krijuar
një rast, por ndihemi optimistë për
javën e ardhshme. Kemi besim". 

"Do të na duhet një rezultat i
mirë në ndeshjen e kthimit për të
siguruar gjysmëfinalet, por kemi
100% besim te kualifikimi", ka për-
funduar trajneri i Ajaxit. Matthijs
de Ligt e ka përshkruar si ‘grabit-
qar’ Cristiano Ronaldo kur ai është
në zonë, ndërsa sipas tij Ajaxi e
dëshmoi që këtu është më meritë.
“Ishte një atmosferë e bukur nga
fillimi dhe ne kishim disa raste,
por pësuam pa u mbyllu pjesa e
parë. Ronaldo ka kualitete të

mëdha, duke mos e harruar talen-
tin e tij, ai është një grabitqar në
zonë. Ai shesh mundësinë dhe fu-
tet aty, dhe shumë shpejtë. Ai vra-
po shpejtë në mes të dy lojtarëve
në zonë. E dinim që nuk mund t’i
linim Juventusit hapësira dhe
ishim të përgatitur për këtë. Pa-
suam shumë dhe u munduam që
t’i mbyllnim hapësirat në
mbrojtje. Mendoj që ia dolëm
mirë. Kemi ekip me potencial. Pu-
nuam shumë për njëri tjetrin. Ne
treguam sot se Ajax e ka merituar
këtë vend në Ligën e Kampionë-
ve”. “E dimë që Juventusi janë të

fortë në shtëpi, do të jetë një nde-
shje e dytë shumë e fortë”, ka
thënë De Ligt pas ndeshjes. Portie-
ri i Juventusit, Wojciech Szczesny,
mendon se skuadra e tij do të
triumfojë në Torino dhe do të kua-
lifikohet në gjysmëfinale të Ligës
së Kampionëve. “Nuk ka dyshim
se kemi mundur ta shmangim go-
lin e barazimit. Na mungoi për-
qendrimi dhe ata shënuan një gol
të bukur. Jemi të pakënaqur me
rezultatin, por bëmë paraqitje të
mirë, ishim solidë në mbrojtje dhe
u përpoqëm t’i godisnim. Tash po
shkojmë në Torino dhe duhet të

fitojmë. Mund ta shihni çfarë cilë-
sish ka Ajaxi dhe mënyra si luajnë,
është një skuadër agresive, por ne
e kemi dëshmuar ndaj Ateltico
Madridit se dimë si të fitojmë në
shtëpi në këtë garë”, ka deklaruar
portieri për Sky Sport Italia. Nga
ana tjetër Manchester United
është mposhtur 1-0 ndaj Barcelo-
na-s në Old Trafford dhe Solskjaer
është i zhgënjyer me rezultatin,
por jo me paraqitjen e djemve të
tij. 

“Mendoj se ishim nervozë në
fillim dhe bëmë shumë gabime”, e
nis Solskjaer. 

“Pas golit të tyre dolëm në
lojën tonë dhe disa prej lojtarëve
tanë shkëlqyen. Messi? Ai është
një lojtar fantastik, por ne bëmë
më të mirën tonë ndaj tij. Nuk ish-
te mbrëmja jonë dhe nuk goditëm
asnjëherë kuadratin.  Kjo është
zhgënjyese pasi Rashford kishte
një mundësi të mirë, po ashtu
edhe Martial. Zakonisht në stër-
vitje ai e bën gol.  Kur luan ndaj
Barcelona-s duhet të luash pa to-
pin në zotërim dhe kur merr topin
mund të jesh i lodhur. Duhet të
rregullojmë disa gjëra dhe të
shkojmë në Cam Nou për të shë-
nuar. Do të shkojmë në stadiumin
e tyre me besimin se mund të shë-
nojmë gol”, ka theksuar Solskjaer.
Ernesto Valverde është i lumtur
me fitoren e Barcelonës 1:0 kundër
Manchester Unitedit në ndeshjen
e parë çerekfinale në Ligën e Kam-
pionëve. Fitorja në udhëtim pa
pranuar gol, të cilën Barcelona
nuk e ka bërë të paktën në tri sezo-
net e fundit në fazën çerekfinale, i
jep skuadrës së Ernesto Valverdes
shumë mundësi ta sigurojë gjy-
smëfinalen në këtë garë për herë
të parë pas sezonit 2014/15. “Duke
e parë atmosferën këtu dhe eki-
pin kundër të cilit luajtëm dhe në
një garë si Liga e Kampionëve,
them se është shumë vështirë të
fitosh. Kohë pas kohe ka qenë e
komplikuar për ne, por në shu-
micën e rasteve kemi dominuar
dhe i kemi pasur rastet më të
mira”, tha Valverde pas ndeshjes.
Kjo ishte fitorja e parë e Barçës
ndaj Unitedit në Old Trafford.
Ndeshja e kthimit mes tyre në
Camp Nou zhvillohet javën e
ardhshme.

LIGA E KAMPIONËVE

Allegri: Nuk bëmë atë që
duhej, goli na tronditi

“Ajaxi është në
çerekfinale, pason
shumë mirë në
hapësira të ngushta
dhe bën presion me
shumë lojtarë në
sulm. Ata na bënë
shumë presion dhe
krijuan hapësira,
mirëpo nuk i
goditëm në
kundërsulme sa
është dashur”, ka
deklaruar Allegri

Pique: Një rikthim i veçantë, asgjë s’ka përfunduar
Gerard Pique është shumë i kënaqur me fitoren 1-0
ndaj Manchester United në Old Trafford, por
mendon çdo gjë është e hapur.  “Pasi pamë
ndeshjen e tyre ndaj PSG, nuk duhet të kemi besim
te ky rezultat. Ata shkuan në Paris me një
disavantazh më të thellë dhe të gjithë e pamë se

çfarë ndodhi.  Klubet e mëdha janë në gjendje të
përmbysin rezultatin në çdo stadium të Europës.
Ishte një ndjesi e veçantë të vija këtu pas kaq shumë
vitesh, në aspektin mbrojtës jemi në momentin më
të mirë të sezonit. Ndihem mirë për shkak të
moshës dhe eksperiencës time”, ka theksuar Pique.

Smalling: Mëkat që nuk shënuam ndaj Barcës
Mbrojtësi i Unitedit, Chris Smalling për BT Sport
ka deklaruar se ekipi i tij bëri një paraqitje të mirë
dhe ishte mëkat nuk arriti ta gjente rrugën e golit.
“Djajtë e Kuq” pësuan 0 me 1 në shtëpi ndaj
Barcelonës në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës
së Kampionëve, e kjo humbje ia vështirëson punët
edhe më tepër pasi duhet ta përmbysë rezultatin
në Camp Nou për të prerë biletën për
gjysmëfinale, transmeton Koha.net. “Bëmë

presion të lartë dhe ua vështirësuam gjërat. Është
mëkat që nuk shënuam. Mendoj se krijuam disa
raste shumë të mirë”, u shpreh Smalling. “Në
pjesën e parë patëm një fazë ku sulmuam por
pastaj u dukëm mjaft nervoz, por pas pjesës së
parë ne morëm sërish iniciativën. Ai ka theksuar
se, “ishim të vetëdijshëm se duhet ta sillnim atë
intensitet me të cilin Barça nuk është e mësuar”,
ka theksuar Smalling.

Bentancur: Duhet të fitojmë në shtëpi
Futbollisti i Juventusit, Rodrigo Bentancur thotë se
asgjë nuk ka ndryshuar pas barazimit prej 1 me 1 ndaj
Ajaxit, pasi insiston se e kishte ditur se ekipi i tij fitoren
duhet ta kërkonte në shtëpi. Juventusi e Ajaxi barazon
në Amsterdam në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës

së Kampionëve. “Ata gjetën hapësirën dhe shënuan
menjëherë, por tani ne duhet të fitojmë në shtëpi dhe
e dinim se atë duhet ta bënim”, u shpreh ai për Sky
Sport Italia. Më tutje ai ka thënë se ndihet mirë te
Juventusi, e dëshiron të përmirësohet.
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ZGJIDHJET: BRAMA, LOGAR, REMARK, RAMI, INENI, MIMAR, B, AXHANI, FENOMENONI, 
EKONOM, NUR, DEKANAT, EA, DERT, RIRI, N, R, URALI, AI, ANRI, IMOLA, LËNDË, EMIN.

Shumë i lehtë: 694872513, 512936784, 783541296, 936457128, 841293657, 257618349, 

178324965, 429765831, 365189472. Mesatar: 248956371, 961387452, 375142698, 
617425983, 534798216, 829613547, 782539164, 193864725, 456271839.

Mensur
Mamuti

FUTBOLLISTI 
SHQIPTARO- 
ZVICËRAN 
NË FOTO

BANOR 
I NJË SHTETI 
EVROPIAN

MBRETI MIKENAS
NË LUFTËN
E TROJËS

AKTORE DHE 
KËNGËTARE 
JAPONEZE\
(EMRI DHE 
MBIEMRI)

HEROINA 
KOMBËTARE 
E FRANCËS,

ZHAN D’

FUTBOLLISTI 
HOLANDEZ,

VAUT

KËRCYESJA
SLLOVENE NË SKI,

EVA
----------------------------
NOVELISTI GJER-
MAN, ERIH MARIA

R

FUTBOLLISTI 
FRËNG, ADIL IRIDIUMI

ISH POLITIKANI 
TURK,
ISMET

ARQITEKTI OTO-
MAN, SINAN

---------------------------
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ju do keni shume vullnet gjate kësaj dite dhe do arrini t’i

bëni gjerat me qetësi. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e
ngrohte dhe aspak problematike. Beqaret nuk do ju besojnë shume
personave qe do i joshin dhe kështu do shmangin zhgënjimet. Dite
me te bukura i presin ata. Ne planin financiar do bëni çdo përpjekje
për t’i kaluar vështirësitë dhe do ja dilni mbanë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Frenojini paksa pasionet gjate kësaj dite sepse ato mund

te jene te dëmshme. Ka rrezik edhe te tundoheni për ta tradhtuar
personin qe keni ne krah. Për beqaret planetët do kenë ndikim
goxha pozitiv dhe do ju tregojnë rrugën qe duhet te ndjekin për te
arritur objektivin. Situata financiare do jete e paqëndrueshme.
Merrni masa nëse nuk doni te keni probleme as me vone.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse keni një lidhje mos e lejoni heshtjen te mbizotërojë

sepse keni për te pasur probleme te mëdha. Mundohuni te flisni për
çdo gjë me atë qe keni ne krah. Venusi do i bene me sharmante dhe
me sensuale beqaret kështu qe ata do e kenë te lehte te krijojnë një
lidhje me ke te dëshirojnë. Ne planin financiar gjendja do jete
goxha e qëndrueshme dhe nuk do keni probleme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ne çift do tregoheni shume kërkues dhe strikte me çdo

gjë. Nëse e ndrydhni partnerin dhe nuk i lini hapësira te lira, te jeni
te bindur qe shume shpejt ai do largohet prej jush. Beqaret do
hedhin hapat e para drejt një lidhjeje qe do marre kohen e vet de-
risa te konkretizohet, por qe do jete jetëgjatë. Në planin financiar si-
tuata ka par t’u përmirësuar goxha. Përfitoni sa të mundeni.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Marrëdhënia ne çift nuk do jete e keqe sot. Do mun-

doheni t’i zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje te vogla dhe do
ndiheni me te qete pas mesdite. Beqaret do jene te logjikshëm dhe
nuk do joshin kuturu. Ne këtë mënyrë ata do shmangin edhe
zhgënjimet. Ne planin financiar gjerat nuk do jene shume te qeta.
Kufizoni shpenzimet përndryshe do vuani pasojat.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite e mbushur me momente te lumtura do jete kjo e

sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni vërtet shume mire dhe te
plotësuar tërësisht. Beqaret do kenë vetëm mundësi për dashuriçka
klandestine, asgjë me shume sesa aq. Lidhur me financat duhet
thënë se ka për te qene një dite delikate. Mundohuni te mos hidhni
hapa te nxituara sepse do mbeteni pa para.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mos qëndroni ne heshtje sot ju te dashuruarit, por bëni

diçka qe rutina te marre fund. Po nuk u treguat te kujdesshëm keni
për te pasur probleme. Beqaret do fillojnë një lidhje afatgjate me
një person me shume vlera. Kjo do jete një nga ditët e tyre me te
bukura. Menaxhimin e buxhetit duhet t'ia besoni specialisteve dhe
jo vetes. Vetëm ata do ju nxjerrin nga vështirësitë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite shume e trazuar ka për te qene kjo e sotmja për te

dashuruarit. Do debatoni edhe për gjera te kota me partnerin,
pasi nuk do jeni ne humorin e duhur. Beqaret sado qe do mun-
dohen nuk do kenë fat ne dashuri dhe do vazhdojnë te mbeten si
janë. Buxhetin do e menaxhoni me shume përkujdes dhe gjendja
do mbetet e kënaqshme. Bravo edhe për masat qe keni marre.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do jeni me sensuale sot ju te dashuruarit dhe

marrëdhënia ne çift dhe do e bëni akoma me shume për vete
partnerin tuaj. Pritet te kaloni momente shume romantike dhe te
lumtura se bashku. Beqaret do jene te parrezistueshem dhe do
marrin pafund ftesa. Për fat te mire edhe ne planin financiar gje-
rat do ecin si duhet. Gjendja do vije duke u përmirësuar.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Te gjithë planetët do bëhen bashke gjate kësaj dite dhe

do ju ndihmojnë t'i zgjidhni sa me pare problemet qe keni pasur me
partnerin. Deri ne mbrëmje çdo gjë do jete sqaruar. Beqaret nuk
duhet kurrsesi te izolohen sepse do i bëjnë dem vetes. Ne planin fi-
nanciar ndikimi i yjeve do jete pozitiv dhe gjendja do mbetet e
qëndrueshme. Vazhdoni te silleni me te njëjtën mënyrë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Marrëdhënia juaj ne çift nuk do jete shume e mire sot.

Nuk do mungojnë debatet e vogla te cilat mund te sjellin pasoja
për te ardhmen. Beqaret do ëndërrojnë gjera te pamundura dhe
realiteti do ju duket akoma me zhgënjyes. Do bëjnë mire te
rikthehen sa me pare me këmbë ne toke sepse përndryshe vetëm
do mërziten. Shpenzimet duhet t'i kufizoni sa me shume.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite mjaft intensive do jete kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Do ju ndodhin gjera te jashtëzakonshme ne çift dhe
shpesh do ju duket sikur jeni neper ëndrra. Beqaret nuk duhet te
nxitohen për asgjë pasi pas pak ditësh do vijnë mundësi akoma me
te mira. Buxheti nuk do jete aq i mire sa duhet kështu qe mos
kryeni investime te mëdha nëse nuk doni te mbeteni pa para.
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1204 - Kryqëzata e IV okupojnë
dhe plaçkitin Konstantinopojën. 

1545 - Mbreti i Francës Fransoa I
jep urdhër të ekzekutohen prote-
stantët Vados.

1857 - Botohet vepra “Zonja Bova-
ri” e Gustav Floberit.

1883 - Trupat franceze me nën-ko-
lonelin Borgnis-Desbordes okupojnë
Bamako, Senegal.

1894 - Britanikët dhe belgët në
mënyrë të fshehtë merren vesh për
të ndarë Afrikën Qendrore.

1905 - Vëllezërit francez Dufaux te-
stojnë helikopterin.

1928 - Tentim vrasje ndaj Mbretit
Victor Emmanuel II të Italisë.

1931 - Votuesit spanjoll refuzojnë
monarkinë.

1940 - Italia përvetëson Shqipë-
rinë.

1946 - Siria shpall pavarësinë nga
Franca.

1951 - Kneseti izraelit zyrtarisht ka
përcaktuar 13 prillin si Dita e Ho-
lokaustit.

1973 - Franca njeh Vietnamin Ve-
rior.

POLICI DHE FËMIJA 
Një polic i shëndoshë qëndron para
çerdhes së fëmijëve. Papritmas vjen
një edukatore dhe e pyet policin: 
- Më falni, ju po prisni fëmijë?
Jo mor, këtë bark e kam nga birra - i
përgjigjet polici.

Një njeri që është i sinqertë dhe i
drejtpërdrejtë, nuk mund të ketë

shumë miq.... por do të ketë gjith-
monë miqtë më të mirë!

(John Lennon)

Arnold Schwarzenegger është pa-
guar 15 milion dol-
larë për filmin e
tij të dytë, që do
të thotë 21,429
dollarë për çdo
fjalë të thënë. Ai
në tërë filmin ka
përdorë gjithsej 700
fjalë.

Ngjyra që ne
shohim kur
mbyllim sytë
është quajtur
“EIGENGRAU”
që është ndryshe
nga ngjyra e zezë. 

Singapor njihet si
“Qyteti i Luanë-
ve” por atje nuk
ka pasur
asnjëherë luanë
në natyrë. 
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Një nuse është detyruar të shkojë në
polici për të bindur njerëzit e tjerë se ajo
është e martuar me një kukull. Felicity
Kadlec Rossi, 20 vjeçare, martoi kukullën
zombie pas një marrëdhënieje ‘emocio-
nale dhe intime’ shtatëvjeçare dhe thotë
se ata madje kanë konsumuar martesën e
tyre. Megjithatë, pasi ndarja e dashurisë së
saj me kukullën për të cilën Felicity thotë
se quhet Kelly Rossi dhe është 37 vjeçare,
ajo ka marrë mesazhe urrejtje nga njerë-
zit që besojnë se personi me të cilin është
martuar është një fëmijë i vdekur. Ajo ka
kërkuar ndihmën e policisë në Oklahoma,
për t’i bërë ata të verifikojnë se gjysma
tjetër e saj është vetëm një kukull. Feli-
city tha: “Vendosa të shkoj në polici, se-
pse më thanë se njerëzit po e thërrasin
policinë duke thënë se gruaja ime është
një fëmijë i vdekur. Edhe kur ju tregoja
njerëzve se ajo është një kukull, ata nuk
më besonin, prandaj doja ta verifikoja”.

“Kur isha atje, policia e konfirmoi se ishte
vetëm një kukull dhe ne paraqitëm një
foto që deklaronte këtë në mënyrë që ta
shpërndaja në rrjete sociale. Unë u çmen-

da nga njerëzit që mendojnë se Kelly është
një fëmijë i vdekur, prandaj doja ta sqaroja
këtë gjë për t’i dhënë fund të gjitha pre-
tendimeve”.

Bëhet fjalë për fshatin Yoruba në jug-
perëndim të Nigeri. Një fshat në Nigeri ka
fituar vëmendjen e mediave botërore për
faktin se aty lindin një numër i madh i
binjakëve identikë, ku besohet se konsu-
mimi i një lloji të gjethit bënë që prindërit
e tyre të sjellin në jetë binjakë identikë.
Bëhet fjalë për fshatin Yoruba në jugperën-
dim të Nigeri, që besohet se ka numrin më
të madh në botë të lindjeve të binjakëve
identikë. Banorët e këtij fshati besojnë se

konsumimi i Amalas – një lloj specialiteti
tradicional bën që të ndikojë në shtimin e
lindjeve të binjakëve identikë. E disa tjerë
besojnë se gjethet okra janë faktori kyç që
kontribuon në shtimin e popullsisë së këtij
vendi. Në një shkollë në fshat, janë të regji-
struar binjakët identikë të nëntë familjeve.
E gratë e fshatit që shesin gjethe të okras,
pretendojnë se konsumimi i këtyre gjethe-
ve ka ndikuar që të lindin shumë binjakë
identikë.

I shtrirë lakuriq
krah eshtrave 
të babait, thotë 
se po bën art 
Artisti kinez Siyuan Zhuji ishte
vetëm tre vjeç kur babai i tij vdiq na
kanceri në mushkri.  Ai nuk ka thuaj-
se asnjë kujtim prej tij, por tashmë
është shfaqur me një ide duke thënë
se kështu do ta nderonte kujtimin e
babait. Siyuan ka nxjerrë eshtrat e
babait nga varri duke i vendosur në
një plastmas, ndërsa është shtrirë
krejt i zhveshur pranë tyre. Ai thotë
se po bën art dhe po nderon babain
e tij, ndërsa fotot kanë ngjallur mjaft
kundërshti në rrjetet sociale.  "Nuk
më bëhet vonë se çfarë thonë, unë
kështu nderova babain dhe kujtimin
e tij", përmbyll artisti duke këmbën-
gulur në të tijën.

Kuba është vendi i vetëm në botë ku
shoferët e taksisë dhe kuzhinierët paguhen
me shuma më të mëdha parash sesa inxhi-
nierët e doktorët. Kjo, si rezultat e sistemit
komunist, e cila iu legjitimon vetëm perso-
nave që kanë licencë që të punojnë në sek-
torin privat, e mungesa e konkurrencës e
bën që fitimi të jetë i majmë. Në Kubë një
doktor paguhet rreth 40 dollarë në muaj,
ndërsa një taksist për vetëm një ditë fiton
minimalisht 60 sosh. Mungesa e sektorit
privat ka ndikuar që pagat të jenë më të ulë-
ta, dhe vetëm ata që kanë licencë punë pri-
vate, kanë të drejtë të mbajnë në pronësi
një biznes. Inxhinierët e diplomuar janë të
detyruar që të punojnë si kuzhinierë në re-

storante private, si rezultat i sistemit qeve-
risës. Kuba në vitet e fundit ka filluar refor-
mat ekonomike, dhe hapjen e tregut të saj
për tregun global, gjithashtu ka filluar edhe
liberalizimi i ekonomisë, që do t’i hapë rrugë
stabilitetit ekonomik.

Gruaja që u martua me një kukull zombie,
detyrohet të shkojë në polici

Taksistët dhe kuzhinierët paguhen
më shumë sesa doktorët e inxhinierët

Fshati me numrin më të madh
në botë të binjakëve identikë


