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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 12 prill - Rreth 190 mijë persona janë evi-
dentuar në Agjencinë për punësim si të pa-
punë, ndërsa gjysma e tyre janë kërkues pasiv
përkatësisht në çdo gjashtë muaj vetëm para-
qiten në Agjenci. Nga ata që kërkojnë punë,
një pjesë e madhe nuk paraqiten në intervistat
për punë, ndërsa nga ata të cilët shkojnë në in-
tervistë për punë, gjysma nuk e pranojnë
punën. “Me kusht përballemi me problem kur

një punëdhënës kërkon fuqi pune. Ka situata
kur nga të papunësuarit e ftuar, 70 për qind
nuk vijnë në intervistë, sepse nuk është e obli-
gueshme. Prej 30 për qind të cilët do të vijnë në
intervistë, gjysma prej tyre shkojnë në intervi-
stë te punëdhënësi, por më së shpeshti e refu-
zojnë ofertën e punës. Arsyet për atë janë nga
më të ndryshmet, përkatësisht nuk u përgjigjet
vendi, paga, ndërrimi”...

Të papunët "luten" të mos gjejnë punë

15 DEN
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Dëshmitë 
e një kohe
vijnë të doku-
mentuara 

Libri, BLLACA, DHIMBJA E LIRI-
SË’, i autorit Emin Azemi, i kon-
ceptuar si kronikë kujtimesh per-
sonale të autorit, dhe i
kombinuar me kontribute të au-
torëve të tjerë, që asokohe ishin
botuar në gazetën e përditshme
“FAKTI”, u promovua, të premten,
në Institutin e Trashëgimisë Sh-
pirtërore e Kulturore të Shqip-
tarëve, në Shkup. Libri përmban
një kronikë të gjatë të ngjarjeve
që lidhen me eksodin e para 20
viteve, që filloi qysh nga marsi i
1999-ës. Në shiritin...
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Studiuesit dhe historianët shqiptarë kërkojnë që Maqedonia e Veriut të formojë një komision të
posaçëm i cili do të merrej me korrigjimin e gabimeve në librat shkollor të historisë në gjuhën
shqipe. Ato thonë se krahas komisioneve ndër-shtetërore me Bullgarinë dhe Greqinë, tani është
momenti që të formohet edhe një komision i veçantë për çështjen shqiptare në librat shkollor
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Presidenti rus, Vladimir Putin, duket se
ka reflektuar per gjendjen ku ndodhet
vendi i tij, duke dashur të reagojë ndaj rë-
nies së madhe të popullaritetit të tij, që
nga mesi i vitit të kaluar. Prandaj, fjalimi
i mbajtur të mërkurën, u përqendrua në
përmirësimin e mirëqenies, arsimit dhe
kujdesit shëndetësor, si dhe zhvillimit
ekonomik, në vend të politikës së jasht-
me, fushë ku ai mbështetej më parë për
të rritur popullaritetin e tij. Por premti-
met e Putinit, përballen me një pengesë
të dukshme:Përmirësimet që ai synon,
janë duke u penguar nga sistemi shtypës
dhe i korruptuar i qeverisë që ai ka ndër-
tuar, dhe duke gjykuar nga fjalimi, ai nuk
ka ndërmend ta ndryshojë atë sistem.
Në thelb, ai dëshiron që Rusia të ndjekë
rrugën e Kinës, por pa avantazhet
konkurruese të kësaj të fundit.

Rënia e popullaritetit të Putinit, filloi me
vendimin e tij për të rritur moshën e
daljes në pension. Sondazhet, treguan
se ky ishte një çmim që rusët nuk qenë të
gatshëm ta paguanin, për versionin e
presidentit të “sërish të mëdhenj”, që u
paraqit dukshëm në fjalimin vjetor të vi-
tit të kaluar drejtuar kombit. Të
mërkurën, Putin sinjalizoi se pas forci-
mit të sovranitetit dhe mbrojtjes së Rusi-
së, ai është i gatshëm t’u kushtojë më
shumë vëmendje nevojave të qytetarëve.
Rezervat ndërkombëtare të Rusisë, tha
presidenti rus (dhe të dhënat zyrtare e
konfirmojnë atë), janë për herë të parë në
nivele më të larta se borxhi i jashtëm i
kombinuar i qeverisë dhe sektorit privat.
Me ekonominë e rrethuar nga goditjet e
jashtme, Kremlini duket i përgatitur të
jetë bujar me shtetasit e vet. Programi
social, duket si më ambiciozi që Putini
ka prezantuar ndonjëherë. Ai përfshin
pagesa të shumta për familjet me fëmijë,
duke përfshirë edhe më shumë pagesa
për lindjet e fëmijëve, subvencione për
kreditë; më shumë shpenzime për pro-
gramet kundër varfërisë; pushime falas
për njerëzit që e kanë humbur vendin e
punës; dhe rritjen e pensioneve. Ai për-
mendi programet për modernizimin e
kujdesit shëndetësor dhe arsimit, duke
përfshirë një program kundër tumorit
me një vlerë më shumë se 15 miliardë
dollarë për 6 vjet, dhe një plan për të
zgjeruar internetin me shpejtësi të lartë
për të gjitha shkollat deri në vitin 2021.

Ai premtoi të rregullojë problemin në
rritje të menaxhimit të mbeturinave të

Rusisë, gjë që ka çuar në protesta spora-
dike në shumë rajone, Putin shpalli si
prioritet kombëtar rizhvillimin urban,
dhe u angazhua për një reduktim prej
20 për qind të emetimeve industriale në
6 vitet e ardhshme. Për të qetësuar au-
diencën e zyrtarëve dhe mbështetësve
të tij, Putin u zotua të shfuqizojë deri në
vitin 2021 të gjitha rregulloret ekzistue-
se të përdorura aktualisht për të ushtruar
presion mbi bizneset, si rregullat e sigu-
risë nga zjarri, kodet e ndërtimit dhe pro-
gramet e mbrojtjes së konsumatorit. Ai
propozoi një regjim rregullator më tran-
sparent, që do ta zëvendësojë atë. Sipas
planit të Putin, Rusia do të duhet të rrisë
shpenzimet qeveritare dhe investimet,
veçanërisht në fusha të tilla si inteligjen-
ca artificiale, si dhe do të rrisë bashkë-
punimin me Kinën. Ai premtoi ta lidhë
projektin e tij të integrimit post-sovje-
tik, Unioni Ekonomik Euroaziatik, me Ni-
smën kineze të Brezit dhe Rrugës, diçka
që Pekini ia ka kërkuar prej kohësh.

Putini u ndal vetëm pak momente mbi
shqetësimin e tij lidhur me vendimin e
SHBA-së për të braktisur Traktatin e For-
cave Bërthamore me Rreze të Mesme të
vitit 1987. Puna me sistemet e armëve të
reja që ai i prezantoi në vitin 2018 po ecën
mirë, tha ai, dhe Rusia do të jetë e gatsh-
me të hakmerret në rastin e ndonjë
rritjeje të perceptuar të kërcënimit ush-
tarak amerikan. Ukraina, problemi më i
madh në marrëdhëniet e Rusisë me
Perëndimin, nuk u përmend asnjëherë.
Megjithatë, rusët nuk kanë gjasa të im-
presionohen nga premtimet, veçanëri-
sht pasi ato vijnë pas një kthese të duksh-
me kundër Putinit në sondazhe. Çdo gjë
që ai premtoi këtë vit, mund të ishte bërë
më herët, dhe me më shumë burime. Por
Putin e kishte mendjen të përballej me
Perëndimin. Pavarësisht përpjekjeve për
të rritur bashkëpunimin me Kinën, inve-
stimet e drejtpërdrejta kineze në Rusi
pësuan ulje në 7 muajt e parë të vitit
2018,duke arritur ne vlerën 3.1 miliardë $
nga 4.2 miliardë $ që ishin në fillim të vi-
tit të kaluar. Megjithëse Rusia ishte part-
nerja tregtarja më e madhe e Kinës vitin
e kaluar, nafta dhe mallrat e tjera përbë-
nin më shumë se tre të katërtat e ekspor-
teve të vendit në Kinë. Dhe ky nuk është
lloji i tregtisë, që mund të ndryshjën
rrënjësisht pozicionin ekonomik të Ru-
sisë. Putini duket se vepron nën iluzionin,

se me shpenzimet dhe vëmendjen e
mjaftueshme të qeverisë, ekonomia ruse
mund të bëjë përparim të shpejtë ashtu
siç bëri edhe Kina. Por edhe ky vend tani
po përballet me masa shtrënguese ndaj
tregtisë, si nga SHBA dhe Bashkimi Evro-
pian. Duke u përballur me këta 3 gji-
gandë ekonomikë, Rusia, më e vogël në
popullsi dhe në PBB, i është nënshtruar
kufizimeve shtesë. Për shembull, konflik-
ti i tij me Perëndimin, është një pengesë
për të përfituar nga institucionet arsimo-
re perëndimore në të njëjtën shkallë ma-
sive si Kina, dhe aftësia e saj për të marrë
hua për të financuar investimet, është
shumë e kufizuar. Sistemi qeveritar rus,
mund të jetë shumë i kalbur, për ta ndih-
muar Putin të projektojë vullnetin e tij.

Teksa Putin foli për reduktimin e presio-
nit mbi biznesin, investitori më i madh i
kapitalit të huaj në vend është në burg.
Dhe ndërsa foli për grumbullimin e mbe-
turinave, miqtë e tij miliarderë kanë inte-
resa të mëdha në biznesin e menaxhi-
mit të mbeturinave, të cilat do të
avancohen vetëm me vendimin e tij të
fundit për të caktuar një operator qeveri-
tar të asgjësojë të gjitha mbetjet e ngur-
ta. Përkundër të gjitha premtimeve so-
ciale dhe zhvillimore, rreth 15 për qind e
të gjitha shpenzimeve të qeverisë ruse,
ose 5 për qind e Produktit të Brendshëm
Bruto, është mbi mbrojtjen dhe sigurinë.
Sa për krahasim, Gjermania, shpenzon
më pak se 3 për qind të PBB-së. Sipas pla-
neve të qeverisë ruse, pjesa e shpenzi-
meve mbi mbrojtjen dhe sigurinë, do të
ulet vetëm 13.5 për qind (ose 4.6 për qind
të PBB-së) në vitin 2021. Edhe shpenzi-
met për kujdesin shëndetësor dhe arsi-
min, do të ulen si pjesë e shpenzimeve
publike dhe ekonomike.

Asnjë nga këto masa, nuk sugjeron një
ndryshim të madh në prioritetet e regji-
mit të Putinit nga mbrojtja e vetes tek
përmirësimi i jetës së rusëve të zakon-
shëm. Aftësia e Putinit për të bërë kër-
dinë, si në nivel ndërkombëtar ashtu
edhe në shtëpi, mbetet e konsideruesh-
me. Gjithsesi, kur është fjala për zhvilli-
min, burimet dhe mundësitë e tij janë të
kufizuara, për shkak të përpjekjeve të tij
të dikurshme për ta shndërruar Rusinë
në një fortesë, dhe paaftësinë e tij për të
kufizuar orekset e miqve të tij. Në këtë
kuptim, fjalimi i Putinit nuk ndryshon
në thelb asgjë. (bota.al)

Putin me vonesë kthen
kokën nga rusët

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

Nga Leonid BERSHIDSKY

KUR SHKRUAJ
KUNDËR...

"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
invalidëve 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 ndodh", shkruan në profilin e tij
në Facebook, shkrimtari Liri Loshi.

KULLA E QËNDRESËS,
DËSHMI PËR
PËRGJAKJEN E HASIT

"Në nderim të martirëve dhe
heronjve në Lubizhdë të Hasit,
kujtojmë me pietet sakrificën e tyre
madhore për këtë tokë. Liria e
atdheut, në themelet e saj ka të
gdhendur emrat e dëshmorëve,
nga tani të dekoruar 'Heronjë të
Kosovës' nga Presidenti i vendit.
Kulla Muze - 'Kulla e Qëndresës', të
cilës i kemi vënë sot gurthemelin,
është shenjë dhe dëshmi se Hasi
është përgjakur prej armiqve
shumë herë në histori. Në gjithë
historinë e shqiptarëve, që nga
Lidhja e Prizrenit e deri të UÇK,
Hasi e ka dhënë pjesën e vet të
kontributit për liri", shkruan në
profilin e tij zyrtar në Facebook
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ndërsa ka përkujtuar
martirët dhe heronjtë e Lubizhdës
së Hasit.

Aftësia e Putinit për të bërë kërdinë, si në nivel ndërkombëtar ashtu edhe në shtëpi,
mbetet e konsiderueshme. Gjithsesi, kur është fjala për zhvillimin, burimet dhe
mundësitë e tij janë të kufizuara, për shkak të përpjekjeve të tij të dikurshme për ta
shndërruar Rusinë në një fortesë, dhe paaftësinë e tij për të kufizuar orekset e miqve të tij
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Shkup, 12 prill - Njëzet e nëntë Foru-
me rinore të partive politike dje
kanë nënshkruar Deklaratë për
zgjedhje të lira, korrekte dhe de-
mokratike. Me nënshkrimin e Dek-
laratës që është mbajtur në organi-
zim të Institutit për strategjinë
ekonomike dhe marrëdhënie ndë-
retnike - Ohër, politikanët e rinj
përcjellin porosi të qartë deri te
opinioni se ata si bartës të vendi-
meve kanë vullnet dhe vendosmë-
ri që të jenë lider të ardhshëm dhe
përmes aktivitetit të tyre të luf-

tojnë kundër gjuhës së urrejtjes
dhe të krijojnë kulturë ndryshe po-
litike si dhe të ngritin dialogun po-
litik në nivel të lartë.

Drejtori ekzekutiv i Institutit,
Biljana Janeva ka thënë se me këtë
nënshkrim të kartë me radhë të
Deklaratës, të rinjtë e partive poli-
tike gjithnjë e më shumë bëhen të
vetëdijshëm për përgjegjësinë e
tyre shoqërore, si dhe rolin e tyre
në mbarë procesin zgjedhor.
Bekim Memeti nga Forumi i të rinj-
ve të BDI-së ka thënë se akti i nën-
shkrimit është shumë i rëndësi-
shëm pasi siç tha, “ata japin porosi

jo vetëm te të rinjtë, por edhe për
politikanët tjerë të cilët duhet të
ndjekin rrugën e tyre me qëllim të
hapin perspektivë të mirë për ven-
din. Kryetari i të rinjve të LSDM-së,
Darko Kaevski ka thënë se më nën-
shkrimin e këtillë dhe në pe-
riudhën e kaluar tregojnë se si për-
faqësues të partive politike mund
të tregojnë një dozë serioze të
pjekurisë, liderizmit që paraqet
shembull të mirë dhe serioz jo
vetëm të anëtarëve të organizata-
ve të tyre, por edhe më të mo-
shuarve të cilët duhet ta prak-
tikojnë, ndërsa duhet të garantojë

zgjedhje korrekte dhe demokra-
tike. Jovan Jaulevski, kryetar i të
rinjve të VMRO-DPMNE-së ka
thënë se si forum politik dhe njerëz
të rinj me rëndësi është të dër-
gojnë porosi se vlerat e përbashkë-
ta për shtet prosperues i ba-
shkojnë, e drejta e zgjedhjes së lirë
është e garantuar ligjërisht dhe
detyrë e tyre është të gjenerojnë
atmosferë fer, të lirë dhe demokra-
tike, me qëllim qytetarët lirshëm ta
shprehin të drejtën e tyre të
zgjedhjes. Deklarata për zgjedhje
të lira, fer dhe demokratike tradi-
cionalisht nënshkruhet para

mbajtjes së zgjedhjeve. Deklarata
për herë të parë është nënshkruar
në vitin 2014, pastaj edhe në 2016
dhe 2017.

Ndryshe, Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve në seancën e djeshme
e miratoi udhëzimin për dorëzi-
min e të dhënave prej këshillave
zgjedhorë deri tek Komisioni me
qëllim që të rritet efikasiteti dhe
transparenca dhe shpejtësia e pu-
blikimit të rezultateve. “Kësisoj në
mënyrë elektronike do të kemi re-
zultate të drejtpërdrejta prej vend-
votimeve prej kryetarëve të Këshil-
lave zgjedhorë. Më vonë në
mënyrë elektronike në mënyrë fil-
lestare jozyrtare do t’i marrim pas
plotësimit të procesverbalëve të
vendvotimeve nga Komisionet Ko-
munale Zgjedhore”, tha anëtari i
Komisionit, Boris Kondarko. Për
herë të parë, shton ai, KSHZ ven-
dos procedurë të re krahas proce-
durave ekzistuese të parapara në
ligj, ndërsa të cilat do të jenë,
gjithashtu, të zbatuara dhe të re-
spektuara, që do të kontribuojë për
kontroll të rritur dhe krahasimin e
rezultateve të para jozyrtare të ci-
lat Komisioni i merr në mënyrë
elektronike ndërsa i publikon në
mënyrë sukcesive.

Publicitet

FORUMET RINORE TË PARTIVE FIRMOSËN KODIN

Edhe të rinjtë besatohen për zgjedhje fer
Drejtori ekzekutiv i
Institutit, Biljana
Janeva ka thënë se me
këtë nënshkrim të kartë
me radhë të Deklaratës,
të rinjtë e partive
politike gjithnjë e më
shumë bëhen të
vetëdijshëm për
përgjegjësinë e tyre
shoqërore, si dhe rolin e
tyre në mbarë procesin
zgjedhor
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Destan JONUZI

Shkup, 12 prill - Formimi i komisione-
ve ndërshtetërore midis Maqedo-
nisë së Veriut me Bullgarinë dhe
Greqinë për korrigjimin e gabimeve
në librat shkollor të historisë, është
konsideruar si një hap serioz në
drejtim të përmirësimit të raporte-
ve ndërfqinjësore dhe motiv për
aspiratat euro-atlantike të vendit.
Nga ana tjetër në librat shkollor të
historisë nëpër shkollat e vendit
janë hasur me qindra shtrembëri-
me të fakteve në transmetimin e hi-
storisë shqiptare. Edhe pse ky avaz
zanafillën e ka shumë të hershme,
megjithatë studiuesit dhe histo-
rianët shqiptarë vlerësojnë se ky ka
qenë momenti që të formohet edhe
një komision i veçantë, krahas aty-
re ndër-shtetërore i cili do të merrej
posaçërisht me korrigjimin gjegjë-
sisht shënimin e drejt dhe real të
historisë shqiptare në librat shkol-
lor. "Nevojitet një Komision që hi-
storia të shkruhet në mënyrë reale.
Këtu po shkohet me një mënyrë
strategjike, apo tendencë që të

vazhdohet me frymën e njëjtë. Sh-
qiptarët nuk duhet ta lejojnë këtë
moment historik që të tejkalon.
Propozimi im si historian dhe stu-
diues është që përveç komisioneve
me Bullgarinë dhe Greqinë të
krijohet edhe një komision i po-
saçëm për tekstet mësimore për po-
pullin shqiptar. Sepse dihet fortë
mirë që populli shqiptarë është au-
tokton në këto treva dhe nuk ka të
beje vetëm me Shqipërinë. Ne
duhet ta shkruajmë historinë loka-
le, tonën, historinë e shqiptarëve të
Maqedonisë e cila për fat të keq nuk
është as një për qind e përfaqësuar
në tekstet mësimore. Në këto mo-
mente kur Maqedonia e Veriut po
drejtohet drejt strukturave euro-
atlantike, ne nuk mund të flasim
vetëm për fyerje, por duhet të shk-
ruhet historia e vërtet e shqiptarëve
të këtyre trevave", deklaroi për ga-
zetën KOHA, dr. Skender Asanin,
drejtor i Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqip-
tarëve (ITSHKSH). Sipas tij, komi-
sionet të cilat janë formuar me Bul-
lgarinë dhe Greqinë, për të rishikuar
historinë që nuk bie ndesh mes dy
popujve, nuk është në nivelin e
duhur dhe nuk është e hartuar mirë
si duhet nga pala e Maqedonisë së
Veriut, si në aspektin e përbërjes,
po ashtu edhe në aspektin shken-

cor. "Ka shumë devijime nuk ka një
orientim të qartë se çka duhet të ar-
rihet dhe shkohet në këto bisedi-
me që të dalin sa për të dalë prej
një momenti, një ngërçi apo krize
momentale. Këtu pala shqiptare
nuk është marrë parasysh fare,
edhe pse në ato komisione ka
ndonjë shqiptarë. Edhe me palën
bullgare dhe me palën greke, histo-
ria e popullit shqiptarë në këto tre-
va duhet të merret parasysh. Men-
doj se përsëri po bëhet një gabim i
cili do të na kushtojë në të ardh-
men, sepse gabimet do të vijnë vet-
vetiu duke i shtjelluar dokumentet
faktet historike. Prekja e antikitetit,
mesjetës dhe kohës më të re, që ka
të bëjë me territorin e sotëm të Ma-
qedonisë së Veriut prek drejtpër-
drejt edhe historinë e popullit sh-
qiptar. Për fat të keq këto
problematika të shqiptarëve, ne-
glizhohen ndoshta edhe në mënyrë
të qëllimshme. ITSHKSH, por edhe
unë si historian dhe studiues, kemi
shumë vërejtje në qasjen e këtyre
bisedimeve, sidomos në gabimet
historike sepse ato po shihet që janë
të imponuara nga Greqia dhe Bull-
garia ", theksoi Asani.

"Jam i bindur se gjerat që po
bëhen tash do të kenë pasoja ne-
gative në të ardhmen, sidomos në
shkencën e historisë sepse ka de-

vijime të caktuara shkencore", nën-
vizoi Asani. Nga ana tjetër, zëvendë-
sdrejtori i Arkivit të Maqedonisë së
Veriut, dr. Muzafer Bislimi, vlerëson
se komisioni maqedonas-bullgar
nuk paraqet ndonjë problem për
shqiptarët. "Ne shumë herë kemi
pasur ministra të arsimit dhe përsë-
ri kemi Ministri të Arsimit. Problemi
është tek ajo, që së pari duhet të
bëhet programi. Flas për tekstet e
historisë, të përcaktohet sasia e një-
sive dhe çfarë do tu shpjegohet
nxënësve të shkollave fillore e të
mesme dhe pastaj, ai komision që
do ti kontrollojë tekstet të jetë i
përbërë nga historian shqiptarë që
të shihet se çfarë po shkruhet, të
shkruhet me fakte historike e jo
vetëm shkel e shko", deklaroi për ga-
zetën KOHA, Bislimi.

Ai konsideron se këto problem
është dashur të zgjidhen shumë
herët, pasi që sipas tij prej pavarësi-
mit të vendit e këndej disa herë Mi-
nistri i Arsimit ka qenë e drejtuar
nga kuadro shqiptarë. Sipas tij, kjo
çështje duhet të rregullohet njëherë
e përgjithmonë. Ndërkohë, komi-
sioni ndërshtetëror midis Maqedo-
nisë së Veriut dhe Bullgarisë, në
takimin e fundit ka diskutuar rreth
figurës dhe rolit historik të Goce
Dellçevit. Pikërisht për ketë fakt
është lënë që në takimin e radhës
në qershor, Komisioni të diskutojë
edhe njëherë për rolin e Dellçevit
në historinë maqedonase-bullga-
re. Ajo që kanë bërë të ditur të dyja
palët është që po kërkohet një
zgjidhje e ngjashme me atë të
mbretit Samoil. Krerët e komisio-
neve nga të dyja palët janë zotuar se
po punojnë në gjetjen e zgjidhjeve,
rekomandimet e të cilave do të jenë
shkencore që të merren para sysh
nga qeveritë e dyja vendeve.

Shkup, 12 prill - Kryetari i Komisionit
Shtetëror Zgjedhor, Oliver Derkov-
ski, thotë se organizatorët e fusha-
tave zgjedhore për zgjedhjet e pa-
rakohshme lokale dhe
presidenciale në tre komuna në
kohë i kanë dorëzuar raportet fi-
nanciare deri te Komisioni. Rapor-
tet, potencon, do të jenë të qarta,
përkatësisht të publikuara në ueb
faqen e KSHZ-së, ndërsa në to do
të ketë raporte detajore për pjesën
e parë të fushatës. “Kandidatët në
kohë i dorëzuan raportet financia-
re. Afatet ligjore janë ruajtur, ndër-
sa nuk kishte mundësi teknike ato
të publikohen në ueb faqen e

KSHZ-së për shkak të pengesave
teknike”, tha Derkovski duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve
pas seancës së KSHZ-së.

Ai sqaron se disa prej tyre janë
dërguar me postë, ndërsa disa për-
mes arkivit, por edhe në të dy ra-
stet, siç tha, janë ruajtur afatet
ligjore. Derkovski informon se
kanë arritur edhe raportet e të dhë-
nave të radiodifuzerëve për rekla-

mim të paguar politik në javën e
parë të fushatës për zgjedhje të
presidentit dhe për kryetarë të ko-
munave të Novo Sellës, Ohrit dhe
Dibrës. Në KSHZ përgatisin urdhë-
resë e cila pastaj dorëzohet deri te
Ministria e Financave prej ku duhet
të bëhet pagesa e radiodifuzerë-
ve. Potencon se mjetet për këtë
qëllim janë siguruar dhe se nuk
duhet të ketë problem në atë drej-

tim. Pjesëmarrësit në fushatën
zgjedhore, në ditën e 11-të të fu-
shatës duhej të dorëzojnë raport
financiar me specifikim të shpenzi-
meve në xhirollogarinë e fusjatës
zgjedhore nga dita e hapjes së saj
deri në fund të ditës së dhjetë të fu-
shatës zgjedhore. Ky është raporti
i parë që pjesëmarrësit në fu-
shatën zgjedhore duhet ta dorë-
zojnë te KSHZ, KSHPK dhe ESHR.
Për rrethin e dytë të zgjedhjeve ra-
porte duhet të dorëzojnë më së
voni deri në orën 24 më 4 maj,
ndërsa më së voni deri më 20 prill
përderisa nuk marrin pjesë në
rrethin e dytë të zgjedhjeve.

Sipas Kodit zgjedhor, para pa-
gesës së shpenzimeve për RPP nga
ana e KSHZ-së, Agjencia obligohet
të dorëzojë raport për kohëzgjatje
të tërësishme të këtij reklamimi që

është emituar te çdo radiodifuzer,
për herë të parë në ditën e 10-të të
fushatës zgjedhore, ndërsa për
herë të dytë në ditën e 7-të pas për-
fundimit të fushatës. Prej atje, në
pajtim me Udhëzimin që Këshilli i
Agjencisë e miratoi më 29 mars të
vitit 2019 radiodifuzerët kanë obli-
gim të dorëzojnë të dhëna në
Agjencinë për emitim të Reklami-
mit të paguar politik. Sipas orarit të
KSHZ-së, raportin e dytë APRM
duhet ta dorëzojë deri te Komisio-
ni më 26 prill , për rrethin e dytë të
zgjedhjeve, dhe më 10 maj për
rreth të dytë eventual.

KSHZ duhet t’i paguajë shpen-
zimet për reklamim të shpallur të
paguar politik në ditën e 12-të të
fillimit të fushatës zgjedhore dhe
10 ditë pas përfundimit të fushatës
zgjedhore. (D.J)

Qeveria e brengosur
për kapacitetin 
e bisedimeve 
me BE-në
Bruksel, 12 prill - Ministri i Sho-
qërisë Informatike dhe Admini-
stratës, Damjan Mançevski,
apelon deri tek të gjithë aktorët
në ose jashtë administratës pu-
blike të përfshihen në procesin
e ardhshëm negociues me BE-
në dhe thotë se Qeveria është e
shqetësuar nëse shteti ka kapa-
citet të mjaftueshëm për këtë
vepër. Më së voni deri në mes të
muajit maj, Qeveria duhet të
publikojë propozim të ri, thotë
Mançevski për MIA-n, për struk-
turë negociuese i cili parasheh
angazhim të “ekspertëve lartë të
kualifikuar” jashtë nga institu-
cionet. “Apeloj deri te të gjithë
qytetarët, ekspertët, njerëzit të
cilët punojnë në sektorin joqe-
veritar, në kompani private, të
mendojnë të përfshihen në këtë
proces. Na duhen të gjitha re-
surset e mundshme, ne nuk
kemi shumë”, thotë ministri dhe
shton se edhe pse për tani nuk
ka probleme lidhur me skrinin-
gun përgatitor, Qeveria është
“seriozisht e brengosur” për fa-
zat e ardhshme të mëdha nga
procesi negociues. I pyetur pse
Qeveria fokusohet në kërkesë të
ekspertëve nga jashtë kur, sipas
ekspertëve, ato janë në admini-
stratë, Mançevski thotë se nuk
ka dijeni prej ku janë ato infor-
macione, por se apeli është
orientuar ndaj të gjithë aktorë-
ve, në dhe jashtë strukturave sh-
tetërore. “Kur flas për motivimin
e njerëzve që të merren për këtë
punë, nuk është vetëm për
njerëz nga jashtë, kur flasim për
strukturë negociuese, flasim për
një pako nga njerëzit nga bren-
da së pari, por flasim se do të
duhet edhe kapacitet shtesë,
mund edhe nga një institucion
tjetër të vijë”.

KSHZ PËR ZGJEDHJET PRESIDENCIALE

Në kohë dorëzohen raportet financiare për fushatën

Për rrethin e dytë të
zgjedhjeve raporte duhet të
dorëzojnë më së voni deri
në orën 24 më 4 maj, ndërsa
më së voni deri më 20 prill
përderisa nuk marrin pjesë
në rrethin e dytë të
zgjedhjeve

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

KORRIGJIMI I SË KALUARËS

Një libër historie për gjithë shqiptarët
Studiuesit dhe historianët
shqiptar kërkojnë që
Maqedonia e Veriut të
formojë një komision të
posaçëm i cili do të merrej
me korrigjimin e gabimeve
në librat shkollor të historisë
në gjuhën shqipe. Ato thonë
se krahas komisioneve ndër-
shtetërore me Bullgarinë dhe
Greqinë, tani është momenti
që të formohet edhe një
komision i veçantë për
çështjen shqiptare në librat
shkollor

Koha
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Shkup, 12 prill - Prokuroria e Lartë e
Maqedonisë së Veriut nuk e ka
shkarkuar prokurorin e rastit “Saz-
dovski”, Anel Fidovski. Kërkesën e
avokatëve mbrojtës të të akuzuar-
ve Besir Bela dhe Skender Demirit,
nga Prokuroria e Lartë e kanë cilë-
suar si të palejuar. Kështu që
prokurori i Prokurorisë së Shku-
pit, Fidovski do të vazhdojë ta për-
faqësojë aktakuzën për vdekjen e
të riut Nikolla Sazdovski.

Në seancën e fundit para Tru-
pit gjykues u prezantua ekspertiza
psikiatrike e realizuar nga Spitali
Psikiatrik në Shkup, gjegjësisht
psikiatrja Sllavica Arsovska, e cila
theksoi se në bazë të ekspertizave
ligjore dhe mjekësore, është vërte-

tuar se kohëzgjatja e dhimbjeve,
vuajtjes dhe frikës kanë zgjatur
prej 1 deri në 3 minuta.

“Ne nuk mund të themi se ka
pasur ose jo vrasje mizore në këtë
rast. Këtë çështje ia lëmë gjykatës.
Mendimet tona në këtë ekspertizë
i kemi mbështetur në bazë të ek-
spertizave paraprake dhe njohuri-
ve tona profesionale. Frika,
ndjenja e kërcënimit, dhimbjet
dhe vuajtjet kanë ekzistuar gjatë
gjithë kohës tek i ndjeri”, tha
psikiatrja Arsovska. Mbase përga-
titja e kësaj ekspertize ishte me
propozim të palës mbrojtëse,
avokati Naser Raufi, kërkoi të sqa-
rohet nëse psikiatri mund të
ndjejë dhimbjen e një personi
nëse paraprakisht nuk bisedon me

të. “Zbulimet tona i kemi mbësh-
tetur në ekspertiza paraprake, ku
tregohen llojet e plagëve dhe ven-
det e lëndimeve. Në bazë të këty-
re dokumenteve e kemi konsta-
tuar se ka pasur dhimbje”, shtoi
ajo. Prezantimi i ekspertizës së
fundit psikiatrike në rastin “Saz-
dovski” mendohet të jetë fundi i
dëshmive të propozuara nga pala
mbrojtëse. Deri më tani, në këtë
lëndë gjyqësore janë prezantuar
një sërë provash materiale dhe
verbale. Në seancat që vijojnë pri-
tet që palët ti japin fjalët përfun-
dimtare dhe më pas të caktohet
seanca për shpalljen e aktgjyki-
mit.

Përderisa prokuroria dhe fa-
milja e të ndjerit këmbëngulin se

rasti ka të bëjë me vrasje mizore,
avokatët e të akuzuarve janë sh-
prehur se kjo vepër fare s’ka të
bëjë me aktakuzën e ngritur.
Çfarëdolloj vendimi i shqiptuar
nga Gjykata Penale e Shkupit, në
bazë të kësaj vepre penale, ata
kanë paralajmëruar se do ta kon-
testojnë para Gjykatës së Apelit.
Mes tjerash, ato mbeten në qën-
drimin se si Prokuroria e Shkupit
ashtu edhe GJPSH, këtë lëndë e
kanë trajtuar mënyrë të njëansh-
me dhe jo të barabartë.

Në qershor të këtij viti mbu-
shen një vjet prej se ndodhi përle-
shja fizike mes Nikolla Sazdovski
dhe të akuzuarve Besir Bela e
Skender Demiri, ndërsa Jeton
Luzha mbetet në arrati.

Shkup, 12 prill - Dje u mbushën sh-
tatë vite nga vrasja e pesëfishtë
afër Liqenit të Smillkovës. Më 12
prill të vitit 2012, e Enjtja e
Madhe, u vrarë pesë shkupjanë
derisa kanë qenë duke peshkuar
pranë liqenit. U vranë katër djem
të moshës nga 18 deri në 21 vjeç
nga lagjja Radishan e Shkupit, Fi-
lip Sllavkovski, Aleksandar Na-
qevski, Cvetanço Ackovski dhe
Kire Tërpkovski, si dhe 45 vjeçari
Borçe Stevkovski nga fshati Cre-
shevë. Për vrasjen e pesëfishtë

afër Liqenit të Smillkovës u hap
lënda “Monstra”, ndërsa me bur-
gim të përjetshëm u dënuan Alil
Demiri, Afrim dhe Agim Islamilo-
viq dhe Ezil dhe Haki Aziri dhe
Sami Luta.

Gjykata Supreme në dhjetor
të vitit 2017 i pezulloi aktvendi-
met, i liroi nga paraburgimi të dë-
nuarit Agim Islamiloviq, Haki
Aziri, Sami Luta dhe Fejzi Aziri
dhe u caktoi masë kujdesi. Pas pe-
zullimit të aktvendimeve, rastin
“Monstra” e ndërmori PSP-ja dhe

lënda u kthye në rigjykim. Për
gjykimin ende të pakapshëm janë
Alil Demiri dhe Afrim Ismailoviq,
pas të cilëve janë shpallur urdhër-
arrestime ndërkombëtarë. Nga
Ministria e Drejtësisë ende presin
përgjigje të kërkesës për ekstradi-
min e tyre nga Kosova.

Rastin e udhëheq gjykatësi
Ognen Starvev dhe ndodhet në
procedurë dëshmuese. Në
rrjedhën e deritanishme të proce-
durës është kryer ekspertizë pu-
blike e automjetit “opel omega”,

janë marrë në pyetje ekspertë
nga MPB-ja, mjekësia ligjore dhe
balistika. Në seancën e fundit

opinioni u përjashtua sepse u
prezantuan dëshmi të siguruara
me masa të veçanta hetuese.

Formohet
seksion i
kameramanëve
në SHGM
Shkup, 12 prill - U formua seksioni
i kameramanëve pranë Shoqatës
së Gazetarëve të Maqedonisë.
Qëllimi i krijimit të seksionit ish-
te përmirësimi i kushteve për
punën e kameramanëve, si dhe
përmirësimi i bashkëpunimit të
kameramanëve dhe institucio-
neve. Në të marrin pjesë kamera-
manë profesionistë nga pothuaj-
se të gjitha televizionet
kombëtare të Maqedonisë si dhe
nga Radiotelevizioni i Maqedoni-
së. Kryetari i SHGM-së, Mlladen
Çadikovski, përshëndeti të prani-
shmit dhe tha se do të mbështe-
ste plotësisht kameramanët në
kërkesat e tyre.
Gjatë takimit u sollën tre konklu-
zione ose udhëzime në bazë të së
cilëve do të funksionojë seksioni
i kameramanëve. Së pari, do të
përgatitet një rregullore për ka-
meramanët, si dhe për përfaqë-
suesit e institucioneve që pu-
nojnë në protokoll në temën e
ndjekjes profesionale të ngjarje-
ve, praktikave vendore dhe
ndërkombëtare dhe aspekteve
ligjore. Më pas të gjithë u paj-
tuan se duhet të organizohen
takime me përfaqësuesit e
gjykatave, prokurorive dhe mini-
strive, me qëllim që të përmirë-
sohen kushtet për punën e ka-
meramanëve. Kameramanët
kërkuan të punohet edhe në për-
mirësimin e bashkëpunimit mi-
dis kameramanëve dhe gaze-
tarëve përmes organizimit të
ngjarjeve të përbashkëta të
rrjetëzimit dhe aktiviteteve të
tjera të ndërtimit të kapacitete-
ve. Gjithashtu, u diskutua edhe
për zgjerimin e këtij seksioni në
të ardhmen dhe kameramanëve
të tjerë, veçanërisht atyre që pu-
nojnë në qytetet e tjera në televi-
zionet rajonale dhe lokale.
Në njoftim  citohet se gjatë taki-
mit të djeshëm, seksioni i kame-
ramanëve njëzëri zgjodhi krye-
sinë e tyre. Sllave Stojanovski,
Trajçe Ilievski dhe Zoran Dogov
do të përbëjnë kryesinë që do të
udhëheqë aktivitetet e seksionit.
Në kryesinë do të hyjnë edhe nga
një kameraman nga televizionet
që transmetojnë program në ni-
vel nacional.

Shkup, 12 prill - Me prezantimin e
provave materiale të Prokurorisë
Speciale Publike në Gjykatën pe-
nale, vazhdoi gjykimi për lëndën
“Trajektorja” në të cilën akuzon
ish-kryeministri Nikolla Gruevski,
ish-ministri i Transportit dhe
Lidhjeve, Mile Janakievski, ish-zë-
vendëskryeministri Vlladimir Pe-
shevski dhe ish-drejtori i NP
“Rrugë shtetërore”, Lupço Geor-

gievski. Prokurorja Lile Stefano-
va lexoi stenogramë nga Komisio-
ni kuvendor për transport dhe
lidhje. Në një prej tyre, deputeti i
atëhershëm Jani Makraduli depu-
tetëve u theksoi se shuma për
ndërtimin e autostradave është
shumë e lartë në krahasim me
rrugët e njëjta të tilla të cilat janë
ndërtuar në vendet fqinje. Në
këtë reaguan Janakievski dhe de-

putetët e VMRO-DPMNE-së, të
cilët theksuan se shkalla bankare
e fqinjve ishte 2.5 për qind, ndër-
sa, për ne ajo arrin 2 për qind. De-
putetët nga shumica e atëhersh-
me replikuan edhe në lidhje me
shumat për ndërtimin e rrugëve,
me ç’rast theksuan në konfigura-
cionin e ndryshëm në terren si ar-
syetim të “çmimit të lartë”. Sipas
aktakuzës së PSP-së, të akuzuarit

në gjysmën e dytë të vitit 2012
dhe gjatë vitit 2013 kanë ndër-
marrë shumë veprime me të cilat
në procedurën për përzgjedhjen e
kompanisë për ndërtimin e auto-
stradave Milladinovci-Shtip dhe
Kërçovë-Ohër i kanë shfrytëzuar
dhe i tejkaluar autorizimet e tyre.
Me këtë i kanë shkaktuar dëm
Buxhetit prej të paktën 155 mi-
lionë euro.

Shtatë vite nga vrasja e pesëfishtë tek Liqeni i Smillkovës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Prezantohen provat materiale në rastin "Trajektorja"

ANEL FIDOVSKI NUK SHKARKOHET

Sazdovski ka vuajtur
“Ne nuk mund të
themi se ka pasur ose
jo vrasje mizore në
këtë rast. Këtë çështje
ia lëmë gjykatës.
Mendimet tona në
këtë ekspertizë i kemi
mbështetur në bazë
të ekspertizave
paraprake dhe
njohurive tona
profesionale. Frika,
ndjenja e kërcënimit,
dhimbjet dhe vuajtjet
kanë ekzistuar gjatë
gjithë kohës tek i
ndjeri”, tha psikiatrja
Arsovska

Koha
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Digjet një shtëpi
dhe një banesë në
Kumanovë
Kumanovë, 12 prill - Përveç një
shtëpie, dje në Kumanovë
është djegur edhe një banesë
në rrugën “Karadçki odredi” në
lagjen “Tode Mendol”. Në zjarr
është përfshirë kuzhina, dho-
ma e ditës dhe dhoma e gju-
mit, informuan sot nga njësiti
zjarrfikës i Kumanovës. Ky zjarr
është regjistruar në ora 21:50.
Zjarrfikësit kumanovarë kanë
intervenuar me dy automjete
dhe gjashtë zjarrfikës. Vetëm
një orë më parë është djegur
edhe një shtëpi në qendër të
Kumanovës, në krahun e rrugës
“Goce Dellçev”. Në zjarr kanë
intervenuar tre automjete
zjarrfikëse. Dy zjarre janë shuar
gjysmë ore pas mesnatës.

Në Çegran
konfiskohen 3 kg
marihuanë
Gostivar, 12 prill - Pjesëtarët e
policisë nga Sektori për punë
të brendshme në Tetovë,
gjegjësisht Stacioni policor Go-
stivar, të enjten nga ora 15 e 55
minuta deri ora 16 e 30 minuta,
kanë kryer bastisje në shtëpinë
dhe hapësirat ndihmëse të 44
vjeçarit H.M. nga fshati Çegran
i Gostivarit. Gjatë bastisjes, e
cila është realizuar me urdhër
të gjykatësit, në kuzhinë janë
gjetur dhe konfiskuar tre qese
najloni të mbushura me ma-
rihuanë, pesha e të cilës është
rreth 3 kilogram, të cilat janë
fotodokumentuar dhe do të
dërgohet për ekspertizë. Perso-
ni H.M. është arrestuar dhe
mbajtur në Stacionin policor
Gostivar. Punohet në zbardhjen
dhe dokumentimin e plotë të
rastit, kështu që kundër perso-
nit H.M. do të pasojnë edhe pa-
rashtresa adekuate. (U.H)

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 12 prill - Ka kaluar me shu-
micë votash në Këshillin e Ko-
munës së Tetovës projekti ideor
për rrjetin distribues për gazifiki-
min në Komunën e Tetovës.
Projektin ideor e ka fituar kompa-
nia FILBIS nga Shkupi. Nga Komu-
na e Tetovës theksuan se Komuna
do të shqyrtojë variantin më të
mirë për të filluar realizimin në
praktikë të këtij projekti, por ende
nuk kanë dhënë sqarim se në çfarë
mënyrë do të bëhet financimi, për-
mes partneritetit publiko-privat
apo dhënies me koncesion. 

“Komuna do të bëjë vlerësime
dhe analiza me qëllim që të shihet
se cila formë do të jetë më e favor-
shme për realizimin në praktik të
gazifikimit. Cila formë të jetë, sëri-
sh do të votohet në këshill, por ajo
që është kryesore është se shpre-
sojmë që sa më shpejtë të fillojnë
punët dhe të kryhet me sukses ky
projekt në tërë qytetin e Tetovës”,
tha Arsim Nuredini, nga sektori
për tokë ndërtimore në Komunën
e Tetovës. Përfaqësues të kësaj
kompanie në prezantimin para kë-
shilltarëve theksuan se qëllimi i
projektit për Komunën e Tetovës
është rritja e konkurrencës në eko-
nominë lokale nëpërmjet mundë-
sisë së qasjes së të gjithë shfrytë-
zuesve në lëndën djegëse më të

lirë, pra gazin natyror, njëkohësisht
me përmirësimin e kualitetit të je-
tesës së popullatës lokale. Projek-
ti përfshinë furnizimin me gaz
natyror të Komunës së Tetovës
nëpërmjet zhvillimit të sistemit di-
stribues gazësjellës, definim i zh-
villimit afatgjatë më adekuat të
sektorit energjetik me qëllim të si-
gurojë furnizim të sigurt dhe kua-
litativ të konsumatorëve me gaz
natyror si lëndë djegëse. Në pre-
zantimin e projektit ideor, para kë-
shilltarëve u theksua se ndotja e
mjedisit jetësor është një nga pro-
blemet kryesore në këtë komunë.
Sipas analizave të prezantuara, në
Tetovë qarkullojnë rreth 50 mijë
automjete në ditë, dhe kjo ndikon
në mënyrë shtesë në ndotjen. 

“Projekti ideor do t’i përfshijë
të gjitha trasetë prej rrjetës prima-
re dhe sekondare distributive gaz-
sjellëse, ndërsa të gjitha detajet,
të nevojshme për realizim, do të
jenë të përfshira në projektin the-
melor për gazifikim. Nëpërmjet si-
stemeve distribuese për gaz naty-

rorë do të plotësohen nevojat për
ngrohje, ujë të nxehtë sanitar dhe
përgatitje për ushqim. Zona e lartë
e banimit në qytet nuk parashihet
për gazifikim direkt. E njëjta vlen
edhe për objektet ekzistuese të ba-
nimit kolektiv të cilët kanë instali-
me të brendshme për ngrohje dhe
gatim, si dhe për ndërtesat më të
larta se shtatë kate. Nënkuptohet
se në rrjetin distribues të vendo-
sur në këtë mënyrë, janë lënë
mundësi për vendosjen e numrit të
caktuar të stacioneve për përga-
titje dhe rimbushjen me gaz të
komprimuar natyror dhe mjete
motorike, me çka edhe këtij sek-
tori i mundësohet të shfrytëzojë
lëndë djegëse të lirë dhe eko-
logjike”, thuhet mes tjerash në
projektin ideor për gazifikimin e
Tetovës. Analizat e punuara në stu-
dimin e fizibilitetit tregojnë se si-
stemet distribuese për gaz natyror
janë konkurrente në raport me
mënyrat ekzistuese të furnizimit
me energji për ngrohje të objekte-
v e .

"Nëse një objekt i kyçur në siste-
min e ngrohjes, me kyçje të siste-
mit distribues për gaz natyror, sh-
penzimet vjetore do të ulen për 24
për qind nëse objekti është për ba-
nim individual apo kolektiv, ose
për 30 për qind nëse objekti është
komercial, shërbyes apo industrial.
Në objektet të cilat nxehen me
energji elektrike, shpenzimet vje-
tore do të zvogëlohen për 35 për
qind nëse janë objekte banimi, ose
për 44 për qind nëse janë objekte
industriale. Në objektet të cilat
nxehen me burime lokale të
nxehtësisë, ndërsa si lëndë djegë-
se shfrytëzojnë vaj extra të lehtë
për djegie, ulja e shpenzimeve vje-
tore do të jetë 54 për qind për
objekte banimi dhe 16 për qind për
objekte industriale”, qëndron më
tej në këtë projekt. Në tetor të vitit
2019 pritet të përfundojë edhe
projekti themelor për 25 kilome-
tra rrjet sekondar brenda qytetit,
realizimi praktik dhe ndërtimi i të
cilit parashihet të fillojë në vitin
2020.

Shkup, 12 prill - Thelbësore është
të sigurojmë financim stabil të ko-
munave, që nënkupton se procesi i
desentralizimit të pushtetit duhet
të vazhdojë, edhe në pjesën e ndër-
marrjes së ingerencave, por më
shumë edhe në pjesën e decentra-
lizimit fiskal. Qeveria do të duhet të
tërhiqet nga centralizimi i parave
ekskluzivisht në buxhetin e shtetit
dhe do të duhet t’i sistemojë në ko-
muna. Këtë e deklaroi kryetari i qy-
tetit të Shkupit dhe kryetar i BNJVL-
së, Petre Shilegov, pas fjalimit në
konferencë “Qytetet si shtytës të
rritjes ekonomike - Vision 2030”, që
është pjesë e ditës së dytë të Asam-
blesë së 14-të të përgjithshme të

NALAS (Rrjeti i shoqatave të auto-
riteteve lokale nga Evropa Juglin-
dore).

“Në momentin kur i ndër-
morëm komunat ato ishin me
borxhe serioze. Kah fundi i vitit të
kaluar Qeveria ka participuar në
borxhet e komunave, duke anuluar
rreth 48 milion euro. Ajo në një
mënyrë jep mundësi që komunat
të mund të ndërmarrin komponen-
ta zhvillimore dhe pres këtë vit ato
të jenë të dukshme për qytetarët.
Një pjesë e komunave mbetën jo të
subvencionuara nga Qeveria, ose
nuk kërkuan ose nuk kanë pasur
borxhe të mëdha. Unë pres atë që
është premtuar nga Qeveria se ato

komuna në proces më të ndryshëm
do të nxiten”, tha Shilegov, duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve.
Shilegov tha se qëllimi është qyte-
tet të bëhen të përmbajtura, të nxi-
tet proces i digjitalizimit, të këm-
behen përvojat dhe të vjen deri te
jeta më cilësore. Sipas tij, jetë më
cilësore mes tjerash nënkupton se
duhet të ketë profit edhe për çdo
qytetar. Organizata e qyteteve, siç
tha, duhet të kahëzohet drejt
mundësimit të zhvillimit ekono-
mik të qytetit dhe qytetarëve, ndër-
sa kuptohet se në atë proces do të
marrin pjesë firma, persona juri-
dik. Ministri i Vetëqeverisjes Loka-
le, Suhejl Fazliu, theksoi se Qeveria

me politikën e saj aktive për
zgjidhjen e kontesteve dhe vendo-
sjen e marrëdhënieve të miqësisë
dhe bashkëpunimit të vendeve nga
rajoni, i përkrahë nismat rajonale
për veprim të përbashkët në pro-
ceset e integrimit në BE. Pjesë-
marrësve përmes video-porosisë
i’u drejtua edhe komisari për Zgje-
rim dhe Politikë fqinjësore Johanes
Han. Mbajtën fjalim edhe ministri
pa resor i obliguar për rregullim të
përmirësimit të klimës investuese

për ndërmarrjet vendore Zoran
Shapuriq dhe zëvendësministri i
Punëve të Jashtme Andrej Zher-
novski. Sipas të dhënave statistiko-
re, në qytete jeton gjysma e popul-
latës në botë, ndërsa deri në vitin
2050 parashikohet qytetet të
bëhen shtëpi e dy të tretave të po-
pullatës së tërësishme. Përhapja e
shpejtë e popullatës paraqet sfidë
të madhe për qytetet dhe autori-
tetet, por edhe për biznesin dhe qy-
tetarët.

KONFERENCË E BNJVL-së

Decentralizimi fiskal të vazhdojë

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

GAZIFIKIMI DO TË ULË SHPENZIMET

Prezantohet projekti
ideor për gazifikimin

Sipas analizave të
prezantuara, në Tetovë
qarkullojnë rreth 50
mijë automjete në ditë
dhe kjo ndikon në
mënyrë shtesë në
ndotjen. Në tetor të
vitit 2019 pritet të
përfundojë edhe
projekti themelor për
25 kilometra rrjet
sekondar brenda
qytetit, realizimi
praktik dhe ndërtimi i
të cilit parashihet të
fillojë në vitin 2020

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 12 prill - Çmimi i energjisë
elektrike në rajon ka mundësi të
shtrenjtohet dukshëm nëse vazh-
dojnë edhe më tej të jetë domi-
nues prodhimi i energjisë nga
qymyri, dhe nëse i njëjti nuk zë-
vendësohet me prodhimtarinë
nga burime të tjera më të shpa-
gueshme ekonomike dhe eko-
logjike. Kjo është porosia që Ko-
munitetit energjetik evropian i
dërgoi Maqedonisë veriore dhe të
gjitha shteteve të tjera të Evropës
juglindore dhe rajonit të Detit të zi,
që në të ardhmen pritet të bëhen
anëtare të tregut të brendshëm
energjetik të Bashkimit Evropian.
Nga atje shtojnë se këto shtete së
bashku me Ukrainën i përkrahin
kapacitetet e prodhimtarisë së
rrymës nga qymyri si termocentra-
let dhe xeheroret me 2.4 miliardë
euro në vit, ndërsa vlerësojnë se
asnjë termocentral nuk do të pu-
nonte pa humbje, në mungesë të
ndihmës shtetërore.

“Pa zëvendësim përkatës me
burime të tjera të energjisë dhe pa
subvencionet e drejtpërdrejta apo
të tërthorta për prodhimin e
energjisë nga qymyri , çmimi i
rrymës për amvisëritë do të rritej
me 29 për qind në Maqedoninë e
Veriut, për 23 për qind në Kosovë,
për 31 për qind në Bosnje e Herce-
govinë, për 37 për qind në Mal të zi
dhe për 49 për qind në Serbi”, tre-
gojnë analizat. 

DO TË SHTRENJTOHEJ EDHE
KOSTOJA E PUNËS

Njëherazi në rast të mos zë-
vendësimit të impianteve të
prodhimit të rrymës nga qymyri
me burime të tjera, do të shtrenj-
tohej edhe kostoja e punës së biz-
nesit në ato veprimtari që përdorin
energjinë elektrike që mund të
sjellin edhe shtrenjtimin e prodhi-
meve dhe shërbimeve të caktua-
ra. Nëse nuk kemi zëvendësim
adekuat me burime të tjera të
energjisë, rryma do shtrenjtohej
për industrinë me 34 për qind në
Maqedoninë e veriut, për 36 për
qind në Mal të zi, për 30 për qind
në Bosnje dhe Hercegovinë dhe
për 18 për qind në Serbi.

“Palët Kontraktuese të Komu-

nitetit të Energjisë nuk mund më
të shohin më larg nga pasojat e
mbajtjes së një sistemi energjetik
me bazë të qymyrit , jo përfitues
të paefektshëm, dhe të paqën-
drueshëm", thotë Janez Kopaç,
drejtor i Komunitetit të Energjisë
dhe bashkëautor i studimit.
Njëherësh krahas, dëmit për shën-
detin, mjedisin dhe klimën, favori-
zimi i qymyrit çrregullon edhe tre-
gun e energjisë elektrike dhe ngre
edhe pyetje serioze kur është fjala
për harmonizimin me rregullat e
ndihmës shtetërore”, thotë Janez
Kopaç kryetar i Komunitetit
Energjetik Evropian dhe një nga
autorët e këtij studimi. Sipas tij,
është koha për të menduar seriozi-
sht që gradualisht të vendosen
mekanizmat e çmimit të karbonit
në Komunitetin e Energjisë për të
mirën e masave në favor të efikasi-
tetit të energjisë dhe rritjen e sh-
frytëzimit të energjisë së rinovue-
shme.

Në studim më tej theksohet se

subvencionet ju mundësojnë kom-
panive që prodhojnë energjinë
elektrike në termocentrale që tre-
gun ta furnizojnë me çmimet që
janë në nivelin real , apo me çmi-
met që prodhuesve ju mundë-
sojnë që humbjet ti mbajnë në ni-
velin më të ulët të mundshëm , ose
edhe të jenë fitmprurëse. Subven-
cionet shpesh miratohen me qël-
lim që shtetet të mbajnë çmimet
për konsumatorët final në nivele
të ulëta me qëllim që të evitohen
problemet potenciale ekonomike,
sociale dhe politike. Vetëm në pe-
riudhën 2015 -2017, Kosova, Bosnje
dhe Hercegovina dhe Serbia kanë
ndarë nga buxhetit dhe fondet so-
ciale më shumë se 160 milionë
euro për të ruajtur paqen e brishtë
sociale. Njëherazi këto kompani
shtetërore që fitojnë subvencione
të rregullta nuk janë të motivuara
që të përmirësojnë punën e tyre, të
ulin harxhimet dhe të punojnë në
bazë të parimeve të tregut.

Me fjalë të tjera, studimi i ko-
munitetit energjetik udhëzon se
qymyri po bëhet edhe pengesë në
rrugën e anëtarësimit të shteteve
të rajonit në BE.

Në ndërkohë, Maqedonia e Ve-
riut edhe në të kaluarën, por edhe
aktualisht po përgatitet që të rrisë
dukshëm prodhimtarinë vendore
të energjisë elektrike nga burimet
e rinovueshme të energjisë si era,
uji , dielli etj. Të mërkurën, zë-
vendëskryeministri për çështje
evropiane Koço Angjushev thek-
soi në Berlin në forumin energjetik
se me ligjin e ri të energjetikës ha-
pet rruga për investime të reja në
sektorin energjetik, dhe sidomos
të prodhimtarisë nga burimet e ri-
novueshme.

“Maqedonia e Veriut deri tani
nga burimet e rinovueshme ka in-
staluar 73 megavat të hidrocentra-
leve të vogla, 17 megavat të elektra-
nave fotovoltaike nga dielli dhe 36
megavat nga elektranat me erë, që
është një pjesëmarrje e ulët në ra-
port me shtet e zhvilluara. Në plan
është që të ndërtohen centrale fo-
tovoltaike me fuqi prej 200 mega-
vat në vitet e ardhshme, ku deri në

fund të këtij muaji do të shpallet
tenderi për 35 megavat që do të
ndërtohen në tokë shtetërore, dhe
27 megavat në tokë private”, thotë
Angjushev. Ai shton më tej se pu-
nohet edhe në disa projekte për
elektrana me erë, ndërsa po për-
fundojnë edhe tenderët për ndër-
timin e 22 hidrocentraleve të vo-
gla. Sipas Angjushev, me
ndërtimin eventual të hidrocen-
tralit Çebren, shteti do të rrisë duk-
shëm prodhimtarinë e rrymës nga
burimet e rinovueshme. 

VENDIMET E MËDHA NË
DEKADËN E ARDHSHME

Duke përmbyllur rezultatet
dhe planet në prodhimin e energji-
së nga burimet që nuk ndotin am-
bientin, ai shton se në vend në 10
vitet e kaluara janë ndërtuar ka-
pacitete me fuqi prej afër 120 me-
gavat, ndërsa pritet në 3-4 vitet e
ardhshme të ndërtohen centrale
me fuqi të instaluar prej 300 me-
gavat.

Ndryshe, ekspertët thonë se si
shtet për momentin kemi përdo-
rim të burimeve të rinovueshme
për prodhimin e energjisë elek-
trike me 18 për qind të totalit, që së
shpejti pritet të arrijë edhe 20 për
qind. Në të ardhmen sfidë në të
ardhmen do të mbetet si për Ma-
qedoninë ashtu edhe për shtetet
e rajonit, vendimet e mëdha në
dekadën e ardhshme për moderni-
zimin apo zëvendësimin e së paku
50 për qind të termocentraleve.

Analizat tregojnë se rajoni do
të duhet të zëvendësojë më shumë
se 30 për qind të kapacitetit aktual
të prodhimit të bazuar në karbu-
rante fosile deri në fund të vitit
2030 dhe më shumë se 95 për qind
deri në vitin 2050. Të gjitha këto
projekte jo të lehta dhe të lira , pa-
rashikohen për shtetet që aderojnë
në BE, që do t’u ekspozohen proce-
seve të përbashkëta të liberalizi-
mit të tregut, integrimit dhe dekar-
bonizimit si rezultat i miratimit të
legjislacionit evropian për energji,
apo përafrimin e legjislacionit dhe
politikave të saja me ato Acquis
Comunitare të BE-së. 

Tevdovski thotë se
rritja ekonomike
po përshpejton
Shkup, 12 prill - Nëse në vitin
2017 kemi hasur norma nega-
tive të rritjes në ekonomi,
gjatë vitit ekonomia ka filluar
të rikuprohet, që në vitin 2018
të përforcohet trendi i rritjes.
Pritjet janë se ky trend pozitiv
do të vazhdojë edhe sivjet,
theksoi ministri i Financave,
Dragan tevdovski pas takimit
me drejtoreshën e Banjës
Botërore për Ballkanin Perën-
dimor, Linda Van Gelder, në
kuadër të Takimeve pranvero-
re të FMN-së dhe Bankës
Botërore, që mbahen në Ua-
shington.
“Kemi hasur rritje negative
ekonomike në fillim të vitit
2017 dhe është mirë që ekono-
mia u rikuperua dhe rritja ka
lëvizur. Kështu në tremujorin r
fundit të vitit 2018, ekonomia
përfundoi me rritje prej 3.7
për qind. Me rëndësi është që
të dhënat nga dy muajt e parë
të vitit janë pozitive. Prodhim-
taria industriale rritet me
normë prej 10 për qind, ek-
sporti me normë prej 6.8 për
qind”, tha Tevdovski. Tevdov-
ski, siç kumton Ministria e Fi-
nancave, theksoi edhe se në
takim me Bankën Botërore
është theksuar se së shpejti në
Këshillin e drejtorëve, Bnaka
do ta miratojë pakon e projek-
teve në vlerë prej 420 milionë
dollarë.
“Ne presim se muajin e ardh-
shëm, Banka Botërore në Kë-
shillin e saj do ta miratojë
strategjinë për bashkëpunim
me vendin tonë, Me Maqedo-
ninë e Veriut për periudhën në
vijim, ku do të sigurohen 420
milionë dollarë me të cilat do
të financohet ndërtimi i rrugë-
ve lokale, por edhe në mënyra
të ndryshme do të investohet
në përmirësimin e kapitalit
njerëzor në vendin tonë. Me
këtë do të sigurohet përmirë-
sim i standardit jetësor të qy-
tetarëve të Maqedonisë së Ve-
riut”, tha Tevdovski.
Delegacioni i kryesuar nga mi-
nistri i Financave, Dragan Tev-
dovski dhe guvernatorja e
Bankës Popullore, Anita Ange-
lovska-Bezhoska, merr pjesë
në Takimet e rregullta pranve-
rore të Bankës Botërore dhe
Fondit Monetar Ndërkombë-
tar në Uashington. Në kuadër
të takimeve, janë paraparë
mbledhje të delegacionit me
përfaqësues të lartë të BB-së,
FMN-së, BIE-së dhe të institu-
cioneve tjera financiare.

TREGU ENERGJETIK RAJONAL

Qymyri dikton çmimet
Çmimi i energjisë
elektrike në rajon ka
mundësi të
shtrenjtohet dukshëm
nëse vazhdojnë edhe
më tej të jetë dominues
prodhimi i energjisë
nga qymyri, dhe nëse i
njëjti nuk
zëvendësohet me
prodhimtarinë nga
burime të tjera më të
shpagueshme
ekonomike dhe
ekologjike.

Maqedonia e Veriut deri tani
nga burimet e rinovueshme
ka instaluar 73 megavat të
hidrocentraleve të vogla, 17
megavat të elektranave
fotovoltaike nga dielli dhe 36
megavat nga elektranat me
erë, që është një pjesëmarrje
e ulët në raport me shtet e
zhvilluara. Në plan është që
të ndërtohen centrale
fotovoltaike me fuqi prej 200
megavat në vitet e
ardhshme, ku deri në fund të
këtij muaji do të shpallet
tenderi për 35 megavat që do
të ndërtohen në tokë
shtetërore, dhe 27 megavat
në tokë private 

KOÇO ANGJUSHEV 

Koha
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Shkup, 12 prill - Pavarësisht se të
rinjtë përbëjnë gjysmën e popullsi-
së në vendin, pjesëmarrja e tyre në
vendim-marrje mbetet në nivele
shumë të ulta. Kështu ndodh edhe
në përfshirjen e tyre në hartimin e
politikave në sektorin e shëndetësi-
së. Sipas Dr. Liridon Dishës mjek fa-
miljar, mjekët e rinj gjithsesi se
duhet të jenë të përfshirë në proce-
set vendimmarrëse dhe politik
bërësve në kujdesin shëndetësor.

“Ata duhet të përfshihen aktivi-
sht në hartimin e planeve afatgja-
te që qeveria harton për përmirësi-
min e sistemit shëndetësor në
vend. Kjo për arsye se janë po ata
mjekë të rinj që do ta trashëgojnë
punën e mjekëve në moshë. Kjo
nuk nënkupton nxjerrjen e mjekë-
ve në moshë nga ky proces, por ak-
tivizimi i mjekëve të rinj në këtë
drejtim duhet të vijë si nevojë e

kohës dhe si ndihmesë shtesë. Të
rinjtë, përveç se janë promotor eko-
nomik të vendit, ata gjithsesi se
duhet të jenë edhe promotorë të
inovacioneve dhe risive ba-
shkëkohore, për të qenë konkur-
rent dhe për të dhënë shërbime më
cilësore shëndetësore. Gjithsesi se
këtij procesi duhet t’i paraprijë një
bashkëpunim i ndërsjellë mes
mjekëve me përvojë dhe atyre të
rinj. Fundja, përvoja që kanë fituar
mjekët në moshë është një baza-
ment ku mund të ngrihen idetë
inovative të gjeneratës së re të
mjekëve”, tha, për gazetën Koha,
dr. Liridon Disha, udhëheqës i Or-
ganizatës Private Shëndetësore
ASCLEPIUS - Tetovë. Sipas tij, pro-
blem serioz dhe kompleks është
mosbashkëpunimi mes gjenerata-
ve në sektorin e shëndetësisë. 

“Kjo mënyrë e funksionimit

duhet të ndryshojë njëherë e
përgjithmonë përmes politikave
më relaksuese dhe më gjithëpërf-
shirëse, të cilat duhet ti aplikojë qe-
veria. Me ketë nënkuptoj përf-
shirjen e sa më shumë mjekëve të
rinj në vendimmarrje përmes
dëgjimit të zërit të arsyes dhe ne-
vojës për progres përmes përpari-
mit teknologjik dhe atij profesio-
nal”, tha dr. Disha.  Nga ana tjetër,
Shoqata e Mjekëve Specializantë
thonë se çështjet e të rinjve jo gjith-
monë marrin vëmendjen që meri-
tojnë nga strukturat vendimmarrë-
se e politikëbërëse, në sistemin
shëndetësor dhe ky përbën një fakt
mjaft shqetësues. Një aspekt tjetër,
organizimi i vetë të rinjve për
kauzën e tyre ka qenë i vakët, por vi-
teve të fundit ka pasur bashkëpuni-
me si për shkëmbimin e informa-
cionit, ashtu edhe për koordinimin

e aksionit në lidhje me çështjet e
mjekëve të rinj.

“Ne si Shoqatë e mjekëve spe-
cializant (SHMS), duke ditur që
përfaqësojmë një grupacion të
madh të mjekëve të rinj të cilët janë
duke specializuar, gjatë gjithë funk-
sionimit tonë kemi bërë përpjekje
për ti informuar dhe alarmuar or-
ganet përkatëse për të gjitha pro-
blematikat që na përkasin, të cilat
janë shumë dhe sigurisht duke e
bërë atë me propozime konkrete,
së fundmi gjatë përpilimit të Ligjit
të ri për mbrojtje shëndetësore ku
pjesë e madhe e propozimeve tona
u morën parasysh, duke e përmirë-
suar gabimin që u bë më herët
duke na anashkaluar dhe duke për-
piluar ndoshta ligjin më të keq për
mbrojtje shëndetësore deri tani
për ne”, tha, për gazetën Koha,
dr.Shkelqim Muharremi, anëtar i

bordit drejtues të Shoqatës së
mjekëve specializant. SHMS ishte
bartës i një procesi historik kur për
herë të parë, në bashkëpunim me
Ministrinë e Shëndetësisë, mundë-
suam që specializantët privat të pa-
guhen. Sipas tij, ka një frymë për
një bashkëpunim më të intensi-
fikuar së bashku me dekanin e
fakultetit të mjekësisë, për për-
mirësimin e kualitetit te edukimit,
një element shumë i rëndësishëm,
i cili po ashtu është anashkaluar. 

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 12 prill - Rreth 190 mijë per-
sona janë evidentuar në Agjencinë
për punësim si të papunë, ndërsa
gjysma e tyre janë kërkues pasiv
përkatësisht në çdo gjashtë muaj
vetëm paraqiten në Agjenci. Nga
ata që kërkojnë punë, një pjesë e
madhe nuk paraqiten në intervi-
stat për punë, ndërsa nga ata të
cilët shkojnë në intervistë për
punë, gjysma nuk e pranojnë
punën.

“Me kusht përballemi me pro-
blem kur një punëdhënës kërkon
fuqi pune. Ka situata kur nga të pa-
punësuarit e ftuar, 70 për qind nuk
vijnë në intervistë, sepse nuk është

e obligueshme. Prej 30 për qind të
cilët do të vijnë në intervistë, gjy-
sma prej tyre shkojnë në intervi-
stë te punëdhënësi, por më së sh-
peshti e refuzojnë ofertën e punës.
Arsyet për atë janë nga më të ndry-
shmet, përkatësisht nuk u
përgjigjet vendi, paga, ndërrimi....”,
theksoi në konferencën për shtyp
drejtoresha e Agjencisë për Punë-
sim, Biljana Jovanovska.

Ajo potencoi se ka edhe situa-
ta në të cilat një vend pune i cak-
tuar figuron si i lirë, ndërsa
punëdhënësi përmes shpalljes ta-
shmë e ka gjetur personin të cilin
do ta punësojë, ashtu që kur të pa-
raqiten personat e papunë për atë
vend pune, punëdhënësi i njofton

se ai vend veçmë është zënë. Kjo,
sipas Jovanovskës, krijon mosbe-
sim mes të gjithë faktorëve në tre-
gun e punës.

Në parim kemi shpallur vend
pune, ndërsa punëdhënësi tashmë
e ka gjetur personin të cilin do ta
punësojë, ashtu që personat e pa-
punë kur të paraqiten në shpalljen
punëdhënësi u thotë se tashmë
është bërë zgjedhja dhe personi i
papunë tashmë e humb besimin
në institucionin tonë. Punojmë në
atë problem dhe duam të vijmë te
një fotografi e vërtetë për vende
pune të lira reale që të fillojë të
krijojë besim mes të gjithë faktorë-
ve. Por, edhe të gjithë duhet të jemi
të sinqertë, përkatësisht personat e

papunë të jenë të sinqertë nëse me
të vërtetë duan që Agjencia të
ndërmjetësojë për punësimin e
tyre, pastaj nëse punëdhënësit me
të vërtetë kanë nevojë për fuqi
pune, ndërsa edhe ne si institucion
t’i përforcojmë kapacitetet të
përkushtohemi maksimalisht në
ndërmjetësimin”, thotë Jovanov-
ska.

Sa i përket planit operativ për
programe dhe masa aktive për

punësim në vitin 2019 për realizi-
min e tij është planifikuar buxhet
prej 1.1 miliard denarë, ndërsa
është planifikuar të përfshihen së
paku 8500 persona. Realizim i
suksesshëm prej 95 për qind, si-
pas Jovanovskës ka pasur edhe
Plani operativ për vitin 2018 me të
cilin janë përfshirë rreth 6500 per-
sona prej të cilëve 53 për qind
ishin të rinj deri në moshën 29
vjeçare.

RRITET NUMRI I TË PAPUNËVE FIKTIV

Të papunët "luten" të mos gjejnë punë
Ka situata kur nga të papunësuarit e ftuar, 70 për qind nuk vijnë në intervistë, sepse nuk
është e obligueshme. Prej 30 për qind të cilët do të vijnë në intervistë, gjysma prej tyre
shkojnë në intervistë te punëdhënësi, por më së shpeshti e refuzojnë ofertën e punës.
Arsyet për atë janë nga më të ndryshmet, përkatësisht nuk u përgjigjet vendi, paga,
ndërrimi....
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VENDIMMARRJA NË SISTEMIN SHËNDETËSOR

Duhet dëgjuar zëri i mjekëve të rinj
Të rinjtë, përveç se janë
promotor ekonomik të
vendit, ata gjithsesi se
duhet të jenë edhe
promotorë të
inovacioneve dhe risive
bashkëkohore, për të
qenë konkurrent dhe
për të dhënë shërbime
më cilësore
shëndetësore

Të rinjtë, përveç se janë
promotor ekonomik të
vendit, ata gjithsesi se duhet
të jenë edhe promotorë të
inovacioneve dhe risive
bashkëkohore, për të qenë
konkurrent dhe për të dhënë
shërbime më cilësore
shëndetësore. Gjithsesi se
këtij procesi duhet t’i
paraprijë një bashkëpunim i
ndërsjellë mes mjekëve me
përvojë dhe atyre të rinj.
Fundja, përvoja që kanë
fituar mjekët në moshë
është një bazament ku mund
të ngrihen idetë inovative të
gjeneratës së re të mjekëve 

LIRIDON DISHA 

Koha



9AKTUALE
Koha, e shtunë, 13 prill 2019 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 12 prill - Libri, BLLACA,
DHIMBJA E LIRISË’, i autorit Emin
Azemi, i konceptuar si kronikë kuj-
timesh personale të autorit, dhe i
kombinuar me kontribute të au-
torëve të tjerë, që asokohe ishin
botuar në gazetën e përditshme
“FAKTI”, u promovua, të premten,
në Institutin e Trashëgimisë Sh-
pirtërore e Kulturore të Shqiptarë-
ve, në Shkup. Libri përmban një
kronikë të gjatë të ngjarjeve që
lidhen me eksodin e para 20 viteve,
që filloi qysh nga marsi i 1999-ës.
Në shiritin e kujtesës së autorit
kanë ngelur shumë detaje, rrëfi-
me, imazhe, e mbi të gjitha shumë
fytyra pleqsh të shqetësuar, tron-
ditje grash e fëmijësh të trishtuar,
dhe shumë të humbur e të hutuar
në labirintin e ferrit të Bllacës, aty
ku gjatë ditëve të ftohta të
mars/prillit 1999 po vihej në skenë
një prej tragjedive më makabre të
njerëzimit. Autori si protagonist i
ngjarjeve të historisë së dhimbsh-
me shqiptare shpalos dhe na afron
pranë të vërtetës së asaj kohe, se-
pse është edhe një fakt i vërtetë se
gazeta, ai vetë dhe ekipi i tij panë
nga afër tmerret që përjetuan sh-
qiptarët e Kosovës, që ky përjetim
i rrëmbeu edhe shqiptarët e Sh-
qipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi... 

“Gjatë ditëve të ftohta të
mars/prillit 1999 po vihej në skenë
një prej tragjedive më makabre të
njerëzimit. Atyre ditëve, njeriu i
shkulur kosovar ndodhej në
paanësinë e një fushe të mbuluar
me krrokoma sorrash e vaje fë-
mijësh dhe brenda një teli me
gjemba, të cilin po e ruanin me fa-
natizëm disa policë të Maqedoni-
së. Në Bllacë takohej fryma e nje-
riut me asgjënë prej nga formohej
një lëmsh absurdi, që i ngjante një
topi të ftohtë bore, teksa rrokullisej
në shpinën e kërrusur të të dëbuar-
ve dhunshëm. Balta e Bllacës, për
ne gazetarëve, atëbotë ishte një
material i gatshëm për të bërë kon-
figurime e një atmosfere dante-
ske, ku jeta e njeriut kushtonte më

lirë se gjithçka”, me këto fjalë të
autorit hapet ky libër.

Skender Asani, drejtor i ITSHK-
SH, tha se ky libër është në
vazhdën e seriozitetit të Institucio-
nit, është një libër që dëshmon
kohën që argumenton në mënyrë
faktike vuajtjet e kohës, që kanë
prekur dhe prekin ekzistencën
tonë dhe në kuadër më të gjerë të
historisë të popullit shqiptar. Sipas
tij, roli i gazetave në historinë sh-

qiptare ka qenë kolosal dhe me
këtë rast bëri një paralelizëm në
mes të gazetës ‘Shkupi’ të Jashar
Erebarës dhe ‘Fakti’ të Emin Aze-
mit.

Ambasadori i Kosovës në
Shkup, Gjergj Dedaj, tha se eksodi
i shqiptarëve të Kosovës, është një
mikpritje e madhe (biblike) e sh-
qiptarëve të Maqedonisë, kurse au-
tori Azemi do të pasurojë arkivën
historike të Kosovës mbi ngjarjet e

dhimbshme të shqiptarëve, se
vetëm duke punuar bashkë, pa dal-
lime fetare ne shqiptarët përfi-
tojmë shumë. 

Hysen Matoshi, drejtor i Insti-
tutit Albanologjik të Prishtinës tha
se kjo vepër tregon gjithë vuajtjet
që përjetuan shqiptarët e dëbuar,
përpara 20 viteve, dhe Bllaca u
kthye në një synonim të tmerrit,
por edhe në një sinonim të shpre-
sës, sepse në anën tjetër i priste

shpëtimi. Ky libër nuk është thje-
shtë dhimbje e lirisë është edhe
bregu i shpëtimit, sepse atë që
kanë bërë vëllezërit tanë, nuk e
kanë bërë asnjë nga mekanizmat e
ndërkombëtarëve përkatës për çë-
shtje të refugjatëve - të dëbuarve
nga vendet e tyre. Ajo vëllazëri dhe
ajo ndjenjë solidariteti meriton një
lapidar të veçantë në kujtesën
tonë, tha Matoshi, i cili falënderoi
autorin për rikujtesën e dhimbsh-
me të historisë dhe falënderoi IT-
SHKSH-në. 

Shkrimtari i mirënjohur Resul
Shabani tha se Emin Azemi pa dy-
shim bën pjesë në plejadën e gaze-
tarëve më të mirë që ka pasur dhe
ka gazetaria shqiptare e këtij
krahu. “Ky libër është një dëshmi e
fortë e tragjedisë dhe krenarisë
kombëtare. Autori i librit, si vëzh-
gues i hollë i ngjarjeve të ndodhu-
ra këtu e njëzet vjet më parë, na
jep një pasqyrë reale, me të gjitha
detajet e mundshme të këtij ekso-
di të rrallë në historinë njerëzore.
Kjo tragjedi, popullit tonë po i për-
sëritet në trajtat e saj të tmerrsh-
me dy herë brenda një gjysmë
shekulli... Libri i Emin Azemit, me
germë dhe frymë, dëshmon për
një fakt tjetër shumë të rëndësi-
shëm për kohën: vendosmëria dhe
qëndresa stoike e shqiptarëve i bëri
shkrumb e hi planet ogurzeza të
udhëheqjes së atëhershme të Re-
publikës së Maqedonisë”, tha shk-
rimtari Resul Shabani. 

Historiani Sevdail Demiri tha
se arsenali kryesor i teksteve të bo-
tuara në këtë libër, është pjesë e
një mjeti të fuqishëm mediatik të
kohës, për të cilën po flasim, të të
përditshmes informative “Fakti”, si
gazeta e parë e pavarur në gjuhën
shqipe në Maqedoni. Për luftën çli-
rimtare dhe krizën humanitare
nëpër të cilën kaluan vëllezërit nga
Kosova, gazeta ishte një nga buri-
met kryesore, jo vetëm të opinionit
vendor, por dhe atij ndërkombë-
tar.  Autori, Emin Azemi, falënderoi
të pranishmit, promotorët e librit,
gazetarët me të cilët ka bashkëpu-
nuar për të dal e vërteta ndaj
dhunës që u është kanosur shqip-
tarëve. Ai tha se ky libër nuk është
pa sakrifica dhe theksin e vendosi
se në libër i ka ik fjalës “refugjat”,
sepse shqiptarët e Kosovës janë
njerëz të shtëpive tona, që kanë
ecur disa kilometra për të arritur
në vatrat tona mirëpritëse. 

Në këtë promovim libri pati
edhe një bashkëbisedim në mes
të autorit dhe disa intelektualëve
të pranishëm.

NË SHKUP U PROMOVUA LIBRI "BLLACA, DHIMBJA E LIRISË"

Dëshmitë e një kohe vijnë
të dokumentuara 

Në shiritin e kujtesës
së autorit kanë ngelur
shumë detaje,
rrëfime, imazhe, e mbi
të gjitha shumë fytyra
pleqsh të shqetësuar,
tronditje grash e
fëmijësh të trishtuar,
dhe shumë të humbur
e të hutuar në
labirintin e ferrit të
Bllacës, aty ku gjatë
ditëve të ftohta të
mars/prillit 1999 po
vihej në skenë një prej
tragjedive më
makabre të njerëzimit

Libri përmban një kronikë të gjatë të
ngjarjeve që lidhen me eksodin e para
20 viteve, që filloi qysh nga marsi i 1999-
ës. Në shiritin e kujtesës së autorit kanë
ngelur shumë detaje, rrëfime, imazhe, e
mbi të gjitha shumë fytyra pleqsh të
shqetësuar, tronditje grash e fëmijësh të
trishtuar, dhe shumë të humbur e të
hutuar në labirintin e ferrit të Bllacës, aty
ku gjatë ditëve të ftohta të mars/prillit
1999 po vihej në skenë një prej
tragjedive më makabre të njerëzimit

Koha
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Nj
ë javë para
zgjedhjeve presi-
denciale, është kohë
e “përshtatshme”

për t’u përballuar edhe me disa
gracka që janë reale. Sepse, disa
aspekte, në shikim të parë, “tek-
nike”, mund ta përcaktojnë fatin
jo të kandidatëve, por të vetë
zgjedhjeve. Çështja e parë është
se asnjë nga kandidatët nuk
mund të shpresojë të zgjidhet në
rrethin e parë. 

ÇËSHTJET “TEKNIKE” QË MUND
TË RREZIKOJNË ZGJEDHJET 

Është jo reale me këtë listë
zgjedhore objektivisht përtej çdo
realiteti. Asnjë kandidat nuk
mund t’i marrë gjysmën nga li-
sta 1.8 milionëshë, as në rretha-
nat më ideale po të ishte i vetëm
në garë! Çështja e dytë është ajo
e kushtit prej 40 për qind të
jehonës votuese në rrethin e dytë.
Pragu i vendosur kaq ulët nga
zgjedhjet e fundit duket se ka
qenë largpamës, sepse ai në vete
i ngërthen rrethanat objektive që
po vijnë në shprehje sidomos
tash: emigrimin masiv të popul-
latës aktive në botën e jashtme
dhe motivin më të ulët të votue-
sve në rreth të dytë. Edhe pse pje-
sa dërmuese e qytetarëve që kanë
dalë jashtë për punë gjatë viteve
të fundit janë në listën zgjedhore,
dhe ata kanë të drejtë vote kudo
që janë, ata praktikisht nuk janë
votues realë as këtu, e as jashtë
(siç e dimë, në diasporë janë pa-
raqitur një numër fare simbolik
votuesish për këto zgjedhje).

Çështja e tretë është që gjithë

pjesëmarrësit në procesin votues,
që nga subjektet që kanë kandi-
duar, deri te anëtarët e këshillave
votuese, duhet të rreshtohen në
rrethanat e reja, për të mos lejuar
keqpërdorime siç janë vërejtur
dhe toleruar në të kaluarën. Disa
procese gjyqësore për shkelje të
procesit votues, duke përfshirë
edhe kuadro të larta partiake ose
anëtarë të KSHZ-së, flet se është
ngushtuar në maksimum rrethi
për këso veprimesh dhe askush
më nuk duhet të bëhet argat i
subjekteve në garë, për të përfun-
duar prapa grilave!

Si çështje të katërt duhet për-
mendur patjetër edhe rrezikun
për dështim edhe të rrethit të
dytë! Në “duelin e dekadës”, unë e
mora si shaka të pa kripë insisti-
min e Zaevit ndaj Mickovskit që
të betohet se VMRO-ja nuk do t’i
bojkotojë zgjedhjet presidencia-
le, por Zaevi, me gjasë, me të
drejtë e ka theksuar këtë mo-
ment, ngase një bojkot eventual,
për çka mund të shërbejë ndonjë
pretekst më banal, mund të
ndikojë që të dështojë rrethi i
dytë! Këtë e pamë në referendu-
min për emrin. Jehona në
zgjedhje në kufi prej 700 mijë vo-
tuesish mund të bëhet problem
pa trupin votues të VMRO-së. Rë-
nia e motivit për të dalë në
zgjedhje dhe bojkoti, mund t’i
vënë në sprovë pikërisht partitë
e koalicionit, ku disa raporte nuk
duken të jenë shumë të qarta, për
të mos thënë gjithaq korrekte. Në
këtë situatë, votat e shqiptarëve
janë vendimtare, të cilat vështirë
se mund të sigurohen pa mobili-

zim të aktivistëve partiakë. Në
këtë mënyrë, jo vetëm që BDI,
PDSH e Alternativa do të duhen
sërish ta motivojnë anëtarësinë e
tyre, por hyjnë në lojë edhe votat
e kandidatit shqiptar, Blerim
Reka, gjegjësisht, trupi votues i
Aleancës për Shqiptarët dhe Lë-
vizjes Besa, gara e të cilëve vetëm
me rrethin e dytë merr kuptim. 

Në këto rrethana, kur mund
të hyjnë në lojë plus-minus qin-
dra vota, janë reale shanset që
kryetar gjashtë muajt e ardh-
shëm të bëhet Talat Xhaferi,
spikeri aktual i parlamentit. Kë-
shtu do të vijmë në situatë që
përfundimisht të shqyrtohet
mundësia më racionale që në
vend se në zgjedhjet e përgjith-
shme të shtrenjta, kryetarin e sh-
tetit ta zgjedhim nëpërmjet Ku-
vendit. 

Natyrisht, për këtë do të
duhej të ndërrohet edhe legjisla-
tivi zgjedhor, Kjo do të sillte një
situatë të re, atë të marrëveshje-
ve ndërpartiake, me mundësi që
të shpeshtën shefin e shtetit do
ta kishte shumica parlamentare
(kështu, i merr në dorë të gjitha
pushtetet), por, pa përjashtuar as
mundësinë kur forcat janë të ba-
lancuara, ndonjëherë me marrë-
veshje t’i takojë opozitës.

TOSHE PROEVSKI APO ADEM
JASHARI?!

Shpresoj që lexuesit të mos e
kuptojnë aq seriozisht dilemën e
mësipërme, sepse nuk ka gjë që i
lidh këto dy figura profilesh krejt
të ndryshme njëri me tjetrin.
Njëri këngëtar i njohur që hum-

bi jetën tragjikisht në fatkeqë-
si komunikacioni në zenitin e
karrierës së tij, e tjetri, figura
më emblematike e epopesë ko-
sovare të fundshekullit të ka-
luar, i cili u me gjithë familjen e
Jasharajve. Nuk kanë se si të
bëhen bashkë, por, megjithatë,
ata i lidh diçka. I lidh stadiumi
futbollistik i Shkupit, një vend
ku ata nuk e kanë vendin!

Javën që shkoi, kuptuam se
qeveria ka vendosur që emri i
stadiumit futbollistik të Shku-
pit, të quhet Toshe Proevski.
Stadiumi më i njohur dhe më i
madh në Maqedoni, dikur
quhej Stadiumi i Qyte-
tit(maqedonisht: Gradski sta-
dion), përderisa ideatorëve të
antikuzimit nuk iu kujtua ta
riemërtojnë me Arena Filipi i
Dytë. Një emër që nuk i shkon-
te, por që ishte në kuadër të një
inxheneringu identitar dhe të
rishkrimit të historisë, që bënte
qeveria e kaluar. Ndoshta në
mënyrë indirekte, mund të alu-
dohej në arenat ku në antikë
ndesheshin gladiatorët ose
mbaheshin gara sportive. Krejt
këto nuk kanë të bëjnë aspak
me Filipin e Dytë, pos me
frymën luftarake të tij në be-
tejat që i ka bërë, e që duhet ta
ketë edhe një sportist për të ar-
ritur fitore. Arsyet pse iu vu ai
emër ishin të gabuara për
shkak të vetëmashtrimit identi-
tar, që për motive politike, u bë
“trendi” në dhjetë vitet e qeve-
risjes së Nikolla Gruevskit.

Tash, për shkak të marrëve-
shjes me Greqinë, qeveria e ta-
shme duhet të çlirohet nga tra-

Shpërputhja midis
Listës zgjedhore
(të stërmadhe) dhe
votuesve realë(as
dy të tretat e listës),
motivi i ulët në
rreth të dytë me
bojkotimin
eventual të njërës
parti maqedonase,
mund të ndikojnë
në mos
përmbushjen e
censusit të 40-
përqindëshit, që u
pa në
referendumin për
ndryshimin e emrit

Të papriturat vendosin për kryetarin Nga
Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS



B
ritania e Madhe ndoshta
do të jetë e detyruar të
marrë pjesë në zgjedhjet
për Parlamentin Evropian.

Ndërkohë që toni bazë i fushatës
së daljes nga BE në ishull është:
Besimi zëvendëson të kuptuarin e
realitetit.  Duhet të tingëllojë
patjetër me kuptim historik të
rëndë, kur britanikët më të vendo-
sur për Brexitin vendosin të zbra-
zin zemërimin e tyre kundër
"Evropës". Pas fantazive të fuqive
të mëdha të së kaluarës më të
afërt, tani përdoret Kali i Trojës, që
sipas legjendës arriti dikur fitoren
mbi qytetin e Trojës. Po të jenë të
detyruar të marrin edhe njëherë
pjesë në zgjedhjet për Parlamen-
tin Evropian, ata do t'ia bënin më

pastaj jetën sa më të rëndë që të
jetë e mundur evropianëve,
thuhet, pra do të silleshin si një
Kalë Troje në një ambient armik.
Çfarë kërcënimi! Por pastaj në një-
farë mënyrë zhgënjyes. No-

stalgjikët e fiksuar te Anglia e tyre
e vogël me sa duket e kanë përdo-
rur të gjithë energjinë e tyre për
t'u kujdesur për sheshet e tyre të
cricketit dhe u ka shpëtuar nga sytë
realiteti në BE. A do të binte fare në
sy rrëmuja e tyre në kopenë e Stra-

ches, Salvinit dhe kuajve të tjerë të
paparashikueshëm, sido që të
quhen ata? Me siguri që të duhet të
jesh anglez, që ta besosh këtë. Po
ky është toni bazë i fushatës së
daljes nga BE në ishull. Besimi zë-
vendëson të kuptuarin e realitetit.

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Blerim Reka, garanca për 
identitetin shqiptar Nga

Dr.Arben Taravari

B
lerim Reka është aktuali-
sht një garanci për identi-
tetin shqiptar. Kandidimi i
tij për President të Maqe-

donisë së Veriut është një nga
ngjarjet më miqësore që historia
ka mundur t’ju sjellë ndonjëherë
shqiptarëve në veçanti por siguri-
sht edhe z.Zaev dhe misionit të tij
euro-atlantik, po do të ndalem më
pas në këtë pikë. Nga andrallat dhe
loja e pokerit që kanë luajtur Qeve-
ritë jugosllave prej në kohë të ish-
Jugosllavisë, shqiptarët herë hap-
tazi e shpesh fshehurazi kanë qenë
objekti i sulmit. Qëllimet e qeveri-
ve zullumqare që mbretëronin me
agresivitet anë trojeve tona, i për-
dornin shqiptarët si kalë beteje për
të fituar "pëlqimin e elektoratit sl-
lav" duke i sulmuar, përzënë,
përndjekur burgjeve, vrarë, masak-
ruar, kudo që gjendeshin në ish-
Jugosllavi.

Politika shovinste punoi për të
ngjallur urrejtje për kombin tonë
deri tek djepet e fëmijëve sllavë.
Kjo strategji, ky hiperbolizim i "sh-
qiptarëve të këqij", ky grotesk i "go-
golit shqiptar" ishte një biletë
gjithnjë e suksesshme për të hyrë
në sarajet qeveritare dhe për të
ndenjur gjatë në to. Urrejtja ndaj
shqiptarëve dhe lufta ndaj tyre i
ka interesuar gjithnjë mbajtësve
të kurorave qeveritare, jo sepse ata
kishin ndonjë problem të drejtë
për drejtë me shqiptarët, jo, dia-
gnoza ishte edhe më e thellë: ata
kishin problem të drejtë për drejtë
me karakterin e tyre. Mania e tyre
për të mbajtur pushtetin me çdo
kusht ka qenë patologjike dhe ata
kishin zgjedhur shqiptarët si mje-

tin që do përdorin për të arritur
qëllimin e tyre- mbajtjen e pushte-
tit!

Nga ana tjetër në këtë Poker
anti-njerëzor, ku shqiptarët ishin
gurët që luheshin duke u vrarë,
përdhunuar, djegur e përzënë, de-
faktorizimi shqiptar, tkurrja e tyre
në numër, ishte një pasojë natyra-
le e gjithë kësaj masakre. Mirëpo
çdo e keqe e ka një fund, asnjë po-
pull nuk është aq naiv sa të mash-
trohet deri në pafundësi, dhe kësh-
tu në Maqedoninë e Veriut duket
se nga stuhitë shoviniste, filloi të
fryjë një erë që synon paqe dhe de-
stinatë NATO-je.

Është pikërisht ky moment që
ndodhemi, ku shqiptarët për hir të
tekave politike e sidomos për
paaftësi të partisë shqiptare që i
përfaqëson në qeveri, rrezikojnë
të humbasin edhe emrin e tyre,
pasi kushtetuta nuk na quan më
shqiptarë, por "njëzetpërqindë-
sha"! Me kandidimin e Blerim
Rekës për President, i cili është
padyshim një nga figurat më të
përgatitura intelektuale dhe diplo-
matike, një gjë tjetër që është fat
historik, është përkatësia e tij
kombëtare. Domethënë që kandi-
dati më i mirë ndër të tre, ndodh që
të jetë shqiptar, ndodh që Zoti t’u
japë mundësinë shqiptarëve që të
përfaqësohen në këtë shtet me një
President që do të heqë damkën
absurde "20%-e" dhe do të eviden-
tojë qartë se në këtë shtet jetojnë
shqiptarë prej kur historia ka fil-
luar të shkruajë, prej lindjes së saj!

E mira e dytë pse të gjithë
duhet të votoni Rekën, është pasi
z.Reka dhe z.Zaev kanë qëllim të

qartë dhe të përbashkët euroatlan-
tik. Vet z.Zaev nuk ka kandidat më
të mirë se z.Blerim Reka për Presi-
dent. Nëse zyrën presidenciale do
t’a zinte po prapë një maqedonas,
ai nuk do të ulej aq lehtë në zyrat e
NATO-s dhe BE-së. Shteteve që
janë të uritur për të ngrënë Ballka-
nin bashkë me çdo popull që jeton
në të, shtete që z.Zaev i di qartë,
do t’i jepte shumë mundësi për ta
bërë këtë gjë, nëse nuk të kishte
ndarje të institucioneve të shtetit
me popullin shqiptar, këtu nuk alu-
doj për drejtori apo ministri, këtu i
referohem qartë institucionit të
Presidentit.

Shqiptarët dhe maqedonasit
janë shumë më të qartë tani se
kanë qenë marioneta të qeverive
që kanë mbushur xhepat e tyre

duke zbrazur ata të popullit. Ata
nuk pranojnë më të vazhdojnë
këtë lojë me "të fortin dhe të dobë-
tin"! Shqiptarët kanë të drejtë ab-
solute që të përfaqësojnë zyrën
presidenciale të këtij shteti! Ma-
qedonasit kanë plotësisht të drejtë
t’i tregojnë botës që ende sot për-
fliten si armiq patetik ndaj shqip-
tarëve, që nuk janë të tillë! Maqe-
donasit e kanë mundësinë e rrallë
të tregojnë që janë njerëz të
mençur e që duan paqe e ba-
shkëjetesë duke votuar Rekën si
President!

Shqiptarët e kanë mundësinë e
rrallë e ndoshta të vetme për të
ndrequr pasoja të së kaluarës, dhe
të identifikohen si një popujt e kë-
tij shteti e jo si numër i tij! Kryemi-
nistri ka mundësinë e rrallë që të li-
rohet nga presionet e atyre
shqiptarëve që deri tash kanë pri-
tur e përcjellë parti në pallatin Qe-
veritar, duke patur Blerim Rekën si
President, që vizioni i tij për të
qenë të gjithë bashkë, vizion të ci-
lit i besuam shumë ne shqiptarët,
të marrë udhë! 

Në të gjitha zyrat e BE-së dyert
do hapeshin shumë më lehtë e
ngrohtë, nëse pas 21 prillit vendi
do të kishte President z.Blerim
Reka. Shqiptarëve që tash po ju
rrezikohet seriozisht emri, do të ki-
shin mundësi të identifikoheshin si
popull që jeton prej krye të herës
në këtë vend! Të gjithë etnitë, i
gjithë vendi, vet kryeministri ka
nevojë për Blerim Rekën si Presi-
dent!

(Autori është kolumnist
i rregullt i gazetës KOHA)

Shqiptarët e kanë
mundësinë e rrallë e
ndoshta të vetme për të
ndrequr pasoja të së
kaluarës, dhe të
identifikohen si një popujt
e këtij shteti e jo si numër i
tij! Kryeministri ka
mundësinë e rrallë që të
lirohet nga presionet e
atyre shqiptarëve që deri
tash kanë pritur e përcjellë
parti në pallatin Qeveritar,
duke patur Blerim Rekën
si President

shëgimia e maqedonasve an-
tikë. Pasi ia hoqën autostradës
dhe aeroportit emrin e Lekës
së Madh, gjithsesi do t’i vinte
radha edhe Filipit të Dytë nga
stadiumi i Shkupit. Por, duhet
thënë se nga të gjitha varian-
tet e mundshme, ky me ri-
pagëzimin me emrin e këngë-
tarit të popullarizuar që vdiq i
ri, është nga më të palogjiksh-
mit, nuk arsyetohet me asgjë.
Me emrin e tij, bie fjala, mund
të emërtohej Salla Universale
në Shkup, ku mbahen koncer-
te e manifestime të ndryshme
kulturore, ndonjë shkollë ose
fakultet i muzikës, por një sta-
dium sportiv, ç’lidhje ka me
një këngëtar? Është fakt se pas
vdekjes së Toshe Proevskit në
këtë stadium janë mbajtur
koncerte në kujtim të tij, por
kjo është shumë pak për ta
marrë emrin e tij. Ose, të
bëjmë paksa humor bizar, për
ta marrë emrin e tij nuk mjaf-
tojnë as brohoritet e disa
tifozëve të pandërgjegjshëm
të klubeve shqiptare, të cilët
sloganeve antishqiptarë të
tifozëve maqedonas, u
përgjigjeshin me “Tosho pe-
der”! (Prej nga e morën Toshon
e ndjerë për ta fyer, kur ai ka
qenë kokërr djali dhe kurrë
nuk ka fyer dikë në baza et-
nike! Vërtet bizare!) 

Pra, të kthehemi te aluzio-
ni i Toshes me Adem Jasharin!
Po këtij stadiumi, në disa nde-
shje kualifikuese për ligat
evropiane të Shkëndijës së Te-
tovës, gjatë transmetimeve te-
levizive, komentatori i njohur
Dritan Shakohoxha, ia “dha”
emrin “Adem Jashari”! Shpikje
vërtetë patriotike! E paramen-
doni një patriot të humbur në
kohë e hapësirë, që vjen këtu
për të shitur patriotizëm për
ca grosh, t’i feksë në mendje
një ide e këtillë “gjeniale”?! Ne
këtu hamë bar, ai vjen dhe na
zgjon! Emrin e Adem Jasharit
e meriton ta mbajë çdo insti-
tucion, kjo nuk diskutohet, por
një stadiumi të kryeqytetit të
Maqedonisë, as logjika më pa-
triotike nuk e kapë. Nëse ka
dashur ta shqiptarizojë një
stadium, ka mundur të kërkojë
nëpër “google search” ndonjë
emër sportisti shqiptar dhe do
t’i gjente dy Shabanët, kam-
pionë botërorë e olimpikë,
sportistët me më shumë trofe
në Maqedoni, pa le t’ua bënte
pak qejfin sportdashësve të
këtushëm...!

Pa keqkuptime, nuk ka
askush kundër Tosho Proev-
skit, por emri i tij nuk i shkon
stadiumit, të cilit më së miri
është t’i kthehet emri që e ka
pasur dikur, Stadiumi i Qytetit.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

A do të binte fare në sy
rrëmuja e tyre në kopenë e
Straches, Salvinit dhe
kuajve të tjerë të
paparashikueshëm, sido
që të quhen ata? Me siguri
që të duhet të jesh anglez,
që ta besosh këtë

Trojanë nga Britania e Madhe Nga
Peter STURM

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ivajë, Kaçanik, 3 shtator 1998.
Lufta në Kosovë kishte marrë për-
masa të jashtëzakonshme. Një
pjesë e madhe e burrave ishte ba-
shkuar me Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës, duke lënë bashkëshortet
e tyre me të moshuarit dhe fë-
mijët. Ndër to ishte dhe Sherife
Luta, 22 vjeç, shtatzënë, pak para
lindjes.

"Kisha lindje shumë të vështirë.
Shëndeti i lig nuk ishte e vetmja
gjë që më shqetësonte. Edhe pse
mjekët më kishin thënë të shkoja
për të lindur në Prishtinë, ata (ush-
tarët serbë) nuk ma lejuan. Vajzën
time, Besën, e linda në maternite-
tin e Ferizajt”, tregon Sherifja për
Deutsche Wellen. Ritregimi i të ka-
luarës e mbush me emocione të
trazuara Sherifen, sot nënë e tre
fëmijëve: një vajze dhe dy djem-
ve. Rrëfimin për periudhën drama-
tike të 20 viteve më parë e nis nga
e bija, e cila i përket gjeneratës së
fëmijëve kosovarë të lindur në ku-
shte lufte. Por sfida nuk ishte
vetëm lindja.

IKJA ME BEBEN NË GJI
Ivajë, Kaçanik, 8 mars 1999. Kur

Besa ishte vetëm 6 muajshe, Sheri-
fes iu desh të linte shtëpinë e të
kapërcente malet, për të shpëtuar
nga forcat serbe që po afroheshin
gjithnjë e më tepër në fshat. Me
familjen e të shoqit dhe familjen e
saj ajo nis rrugëtimin drejt Maqe-
donisë, shtet kufitar me Kaça-
nikun. Nuk kishte kohë të merrte
rrobat me vete. Në furrë la bukën
që po piqte për familjen, mori
vajzën dhe dolën nxitimthi. 

Vështirësitë e së kaluarës sot
duken si një ëndërr e keqe për fa-
miljen Luta, e cila pas luftës ka
ndërtuar një shtëpi të re në Kaça-
nik të vjetër. Besa vijon studimet
në vitin e dytë në degën "Shkencat
Politike” në Ferizaj. "Këto histori i
kam dëgjuar nga nëna ime. Duke u
rritur, kam nisur të kuptoj realitetin

dhe sfidat e saj, babait tim dhe të
gjithë shqiptarëve. Të njëjtat vë-
shtirësi dhe sfida kanë kaluar edhe
shokët dhe shoqet e gjeneratës
time. Shpeshherë bisedojmë dhe i
rrëfejmë njëri-tjetrit këto histori.
Ato janë aq të ngjashme dhe aq të
ndryshme njëkohësisht nga njëra-
tjetra”, i thotë Besa Luta DW-së. 

FOTOGRAFIA QË SHKROI
HISTORINË

Sherife Luta nuk di ta thotë me
saktësi datën, se kur u shkrep foto-
grafia që e shndërroi atë dhe të
bijën, Besën, në simbolin e eksodit
të refugjatëve kosovarë të luftës që
u strehuan në Maqedoni. "Nuk e
mbaj mend nëse ka qenë data 3
apo 4 prill i vitit 1999. Por momen-
tin e shkrepjes së fotografisë e kam
të freskët si sot. Atë ditë kishte
shumë kameramanë dhe foto-
grafë. Madje me kërkuan që edhe
të jepja intervistë, por nuk prano-
va. Isha shumë e lodhur”, rrëfen
Sherifja, asokohe 22 vjeç.

Deri në vitin 2000 ajo dhe fa-
milja e saj nuk e kanë ditur ekzi-
stencën e fotografisë. Ishte bashkë-
shorti i saj, Mirvati, i cili sheh në

një reklamë të madhe në një rrugë
të Prishtinës fotografinë e gruas
dhe vajzës së tij. Me kalimin e vite-
ve, ata nisën të kuptonin rëndësinë
e madhe të fotografisë dhe koper-
tinës së revistës së famshme botë-
rore "TIME”, e cila kishte vlerësuar
që rrugëtimin e kosovarëve që i ik-

nin forcave militare serbe ta rrë-
fente nëpërmjet këtij çasti. Vonë
kuptuan që nënë e bijë ishin ta-
shmë një pjesë e historisë së Ko-
sovës. "Ajo fotografi është gjithçka.
Tregon sakrificën e jashtëzakon-
shme të nënës time, që më mbajti
në gji me javë të tëra duke ecur
maleve. Ajo është simbol i sakri-
ficës së gjithë popullit tonë”, thotë
Besa Luta.

Por fotografia kapi vetëm një
prej çasteve të vështira të vuajtje-
ve të Sherifes, e cila me foshnjën 6
muajshe nisi luftën e saj për mbije-
tesë, që nga 8 marsi e deri në javën
e parë të prillit. "Në një moment,

kur ishim të strehuar në një shtëpi
me 300 refugjatë të tjerë, Besa nuk
po qante më. Ajo kish ngrirë nga i
ftohti dhe nuk kishte çfarë të pinte.
U trembëm shumë. Në ato mo-
mente, kunata ime e merr vajzën
dhe e fut në furrën për pjekjen e
bukës, që të shkrinte. Në fakt, të
gjithë mendonim se ka vdekur.
Mund të kenë kaluar 10 minuta,
kur befas Besa nisi të qajë. E
nxorëm nga furra dhe i hodhëm
sipër një batanije - të cilën e ruaj
ende si kujtim. Duartrokitjet e
njerëzve nuk kishin fund”, tregon
mes emocioneve Sherife Luta.

20 VITE MË PAS…
Nëse lindjen dhe fëmijërinë i

ka dëgjuar si histori të rrëfyera nga
e ëma, sot Besa jeton rininë e saj në
një Kosovë të lirë. "Kosova sot ka
shumë probleme, por më e rëndë-
sishme është se tashmë ajo është e
pavarur dhe shpresoj që gjërat që
aktualisht nuk funksionojnë, të
përmirësohen me kalimin e
kohës”. Për të ardhmen ka shumë
plane, e plani i parë është të kryejë
studimet master. Besa nuk intere-
sohet shumë për politikën në Ko-
sovë. "Kur jemi në fakultet, miqtë e
mi flasin në pjesën më të madhe të
kohës për politikën. Vetëm i dëgjoj
dhe kam preferuar të mos përf-
shihem asnjëherë në debate të til-
la”, tregon duke buzëqeshur. Ajo
nuk e ka menduar asnjëherë të
ndërtojë një jetë jashtë Kosovës.
"Kam shumë dëshirë të udhëtoj
dhe të vizitoj vende të tjera të
botës, por jetën dhe të ardhmen
time i shoh këtu”. Ajo do të jetojë e
qetë në Kosovë, vendin të cilin e do
aq shumë dhe që në mënyrë të ra-
stësishme e përfaqëson gjithmonë
- së bashku me të ëmën. (DW)

SIMBOLI I EKSODIT

Nëna me foshnjën "e vdekur" në gji

Fotografia e nënës nga
Kosova, me foshnjën
në duar, e shkrepur në
vitin 1999 zuri vend në
mediat më të mëdha
botërore. Nëna me
vajzën "e vdekur" u
shndërruan në simbol
të luftës dhe sakrificës

Deri në vitin 2000 ajo dhe familja
e saj nuk e kanë ditur ekzistencën
e fotografisë. Ishte bashkëshorti i

saj, Mirvati, i cili sheh në një
reklamë të madhe në një rrugë të

Prishtinës fotografinë e gruas
dhe vajzës së tij. Me kalimin e

viteve, ata nisën të kuptonin
rëndësinë e madhe të fotografisë

dhe kopertinës së revistës së
famshme botërore "TIME” 

Ajo nuk e ka menduar
asnjëherë të ndërtojë një
jetë jashtë Kosovës. "Kam
shumë dëshirë të udhëtoj
dhe të vizitoj vende të tjera
të botës, por jetën dhe të
ardhmen time i shoh këtu”.
Ajo do të jetojë e qetë në
Kosovë, vendin të cilin e do aq
shumë dhe që në mënyrë të
rastësishme e përfaqëson
gjithmonë - së bashku me të
ëmën 

BESA LUTA 
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Grabitja e para disa ditëve në
Rinas, ku brenda barkut të aero-
planit që po nisej drejt Vjenës u
vodhën thasët me valutë që
bankat po transportonin jashtë,
çka bëri që “Austrian Airlines” të
ndalonte këtë shërbim, po jep
efektin e saj edhe në kursin e këm-
bimit.

Monedha e përbashkët evro-
piane, Euro ka humbur dy ditët e
fundit pas grabitjes 0.7 lekë, sipas
kursit zyrtar të Bankës së Shqipëri-
së. Një euro është këmbyer 124.2
lekë, duke arritur nivelin më të ulët
të dy muajve.

Leku është shfaqur i fortë
përkundrejt të gjitha valutave. Rë-
nie të fortë ka pasur dollari, duke u
këmbyer në nivelin 110.7 lekë, rreth
0.53 lekë më pak se një ditë më

parë, dhe funti britanik i cili është
këmbyer me 144 lekë, rreth 0.6
pikë më pak se një ditë më parë.

Arsyeja kryesore për këtë nënç-
mim të valutave, sipas ekspertëve
të tregut është bllokimi i transferi-
mit të parave për shkak të grabitjes
që ndodhi në aeroportin e Rinasit.

Duke qenë se transferimi i te-
pricës në valutë të bankave është
bllokuar, kërkesa për të tërhequr
euro nga tregu ka qenë shumë e
ulët, duke bërë që euro të nënç-
mohet fort.

Ilirjan Ligacaj, Drejtor i Thesa-
rit pranë Union Bank, tha për Mo-
nitor se bankat nuk po tërheqin
më valutë nga tregu dhe për këtë
arsye po akumulohet stok në treg.
Ai shtoi se kjo situatë mund të
zgjasë derisa bankat tregtare në

vend të gjejnë një mënyrë tjetër
për transferimin e tepricës në va-
lutë, përcjell albinfo.ch.

Transferimi i parave jashtë ven-
dit është një procedurë normale e
bankave, të cilat një pjesë të para-
ve të lira nga depozituesit (euro,
dollarë, funte etj.), i vendosin në
institucionet financiare jashtë ven-
dit, si formë alternative e investi-
mit. Ky transferim kryhet fizikisht
dhe kjo është një marrëdhënie që
bankat e zgjidhin me shoqëritë
private të sigurisë fizike.

Krahas dërgimit të tepricës së
eurove apo dollarëve, (kur nuk
kanë mundësi kreditimi apo an-
gazhimi në investime të tjera në
Shqipëri për atë monedhë), bankat
grumbullojnë edhe cash të një
monedhe në treg.

Zakonisht në Shqipëri grum-
bullojnë cash funte ose franga zvi-
cerane. Këto monedha i tregtojnë
në Bankat Rajonale, zakonisht në
Vjenë, por edhe “Credit Swiss Zyri-
ch” duke i konvertuar në euro ose
dollar, të cilat ose i sjellin mbra-
psht fizikisht në Shqipëri ose i kre-
ditojnë në llogaritë me Bankat kor-
respondente në Austri apo Zvicër,
në vartësi të Bankës që bën marrë-
veshjen. Ky është një transaksion i
thjeshtë këmbimi cash.

Por, pas grabitjes së parave nga
barku i avionit që nisej drejt Vjenës
pak ditë më parë, e dyta në harkun
kohor të tre viteve, zëdhënësja e
“Austrian Airlines”, ka pohuar se si
një masë sigurie, se nuk do të ketë
më transferta cash nga Tirana në
Vjenë.

Rreth 100 ftesa nga Gjykata
Speciale kanë arritur deri më tani
në Kosovë, ku vetëm gjatë këtij
muaji thuhet se kanë arritur 40 fte-
sa të reja. Disa prej ish-pjesëtarëve
të UÇK-së, të cilët tashmë janë in-
tervistuar, mbeten me shpresë se
nga Zyra e Prokurorit të Speciali-
zuar nuk do të thirren përsëri, shk-
ruan Gazeta Zeri.Në dhjetor të vitit
të kaluar Zyra e Prokurorit të Spe-
cializuar pati nisur t’i “shpërndajë”
ftesat për intervistim ndaj disa ish-
pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës (UÇK). Deri më tash,

ashtu siç është bërë e ditur zyrtari-
sht, janë intervistuar edhe disa ish-
eprorë të lartë të UÇK-së, ndonëse
nuk është treguar se në ç’cilësi ka
ndodhur intervistimi, në atë të dë-
shmitarëve ose të dyshuarve.Sipas
drejtuesve të Organizatës së Vete-
ranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirim-
tare të Kosovës (OVL-UÇK), deri më
tash janë intervistuar gjithsej rreth
50 persona, kurse mbi 40 ftesa të
reja për intervistim kanë mbërritur
në Kosovë gjatë muajit prill të këtij
viti. Në total, siç ata kanë pohuar,
Zyra e Prokurorit të Specializuar ka

dërguar rreth 100 ftesa për ish-pje-
sëtarët e UÇK-së.

Disa prej ish-pjesëtarëve të
UÇK-së, të cilët tashmë janë intervi-
stuar lidhur me këtë çështje, mbe-
ten me shpresë se nga Zyra e
Prokurorit të Specializuar nuk do
të thirren më për t’u intervistuar.
Por avokatët e akredituar nga Spe-
cialja kanë thënë për gazetën “Zëri”
se nëse Prokuroria vlerëson se ka
nevojë për intervistim të sërishëm
mund ta ftojë prapë ndokënd që
tashmë veçse ka kryer këtë proce-
durë. Sipas tyre, pos emrave që janë

bërë publikë, të cilët janë ftuar për
intervistim, ka edhe të atillë që
kanë qenë në Hagë për të njëjtën
çështje, porse nuk kanë dashur t’i
mediatizojnë rastet e tyre. Në anën

tjetër, nga Zyra e Prokurorit të Spe-
cializuar nuk kanë pranuar të japin
informacion lidhur me atë se kur
mund të nisin aktakuzat e
para./ZERI/

Kocijançiq:
Nuk ka vend
për të mohuar
ngjarjet në
Reçak
Europa ka urdhëruar autorite-
tet e Serbisë që të përpiqen të
ndryshojnë historinë që nuk
është në përputhje me frymën
dhe vlerat europiane.
“Nuk ka vend për mohimin
apo relativizimin e ngjarjeve
që ndodhën në Reçak të Ko-
sovës në janar të vitit 1999.
Mohimi dhe revizionizmi janë
në kundërshtim me vlerat e
Bashkimit Europian dhe janë
në kundërshtim me projektin
e integrimit të Ballkanit Perën-
dimor në Bashkimin Euro-
pian”, tha Maja Kocijançiq,
zëdhënëse e BE-së, raporton
edicioni në serbisht i Radios
Evropa Lindore.
Ky reagim vjen pas deklarata-
ve të politikanëve në Serbi dhe
Kosovë në ditët e kaluara rreth
ngjarjeve në fshatin Reçak në
vitin 1999, ku forcat serbe
vranë 45 civilë shqiptarë, gjë
që shkaktoi reagimin e komu-
nitetit ndërkombëtar që rezul-
toi në bombardimet e NATO-s.
Presidenti serb Aleksandar
Vuçiq e ka quajtur masakrën e
Reçakut “shpikje e William
Walkerit”.
Ministri serb në Qeverinë e Ko-
sovës, Ivan Todosijeviq, e quaj-
ti ngjarjen “një trillim” dhe për
këtë vlerësim i njëjti u
shkarkua nga kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj,
raporton REL.
Zëdhënësja e BE-së, Maja Ko-
cijançiq, tha se i gjithë rajoni
ka nevojë për pajtim, stabilitet
dhe normalizim të marrëdhë-
nieve.

“Batalioni” i të ftuarve nga Specialja
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grabitja në Rinas ndikon
në rënien e euros

Duke qenë se transferimi i tepricës në valutë të bankave është bllokuar, kërkesa për të tërhequr
euro nga tregu ka qenë shumë e ulët, duke bërë që euro të nënçmohet fort
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Këto janë disa nga rrjedhjet më
të mëdha të informacionit që As-
sange dhe organizata e tij kanë
bërë që nga viti 2006, të radhitura
nga USA Today.

MANUALET E USHTRISË
AMERIKANE PËR BURGUN E

GUANTANAMOS
Manuali tregonte që ushtria ki-

shte një politikë të mbante të bur-
gosurit të fshehur nga inspektorët
e Kryqit të Kuq për arsye të mos
zbulimit të keqtrajtimeve që iu
bëheshin atyre. Disa nga të burgo-
surit ishin mbajtur me javë të tëra
në izolim. Gjithashtu u zbulua për
tortura.

570 MIJË MESAZHET E
DËRGUARA MË 11 SHTATOR 2001

Wikileaks zbuloi se më shumë
së gjysmë milionë mesazhe u dër-
guan para, gjatë dhe pas sulmeve
të 11 shtatorit në New York. Me-
sazhet përfshinin komunikime

mes Pentagonit, FBI’së dhe Depar-
tamentit të Policisë së New Yorkut.

“Ne shpresojmë se çasja në hi-
storinë e mesazheve do të dërgojë
në një kuptim të nuancës se si kjo
ngjarje çoi në vdekje, oportunizëm
dhe luftë”, tha WikiLeaks për infor-
macionin.

VIDEOJA E HELIKOPTERIT 
TË SHBA’SË QË VRISTE CIVILË 

NË IRAK
Wikileaks publikoi një video ku

shihej një helikopter ushtarak
amerikan në Bagdad, që vriste
njerëz civilë duke përfshirë një fo-
tograf të Reuters.

Më vonë ushtari transseksual
Chelsea Manning u arrestua për
vrasje të njerëzve të pafajshëm në
zonë lufte.

DOKUMENTET E LUFTËS PËR
IRAKUN DHE AFGANISTANIN

Wikileaks më 2010 publikoi
më shumë se 90 mijë dokumente
rreth luftës në Afganistan dhe
rreth 400 mijë për luftën në Irak.
Dokumentet zbuluan vrasjet e ci-
vilëve, gjuetinë për liderin e Al
Kaidës Osama bin Laden dhe mbë-
shtetjen e Iranit për militantët në
Irak.

KABLLOT E DEPARTAMENTIT 
TË SHTETIT AMERIKAN

Sekretarja e Shtetit Hillary
Clinton e quajti publikimin e këtij
informacioni “një sulm ndaj ba-
shkësisë ndërkombëtare”. Doku-
mentet përfshinin verifikimin se
SHBA’ja kishte kryer sulme të
fshehta me dronë në Jemen, de-

tajet e përpjekjeve të SHBA për të
marrë informacion mbi përfaqë-
suesit e Kombeve të Bashkuara,
një shtytje nga familja mbretërore
e Arabisë Saudite që SHBA’ja të
sulmonte Iranin dhe një përshk-
rim të Rusisë nën Vladimir Putin
si një “shtet virtual i mafiasë”.

E-MAILET E VJEDHURA TË 2016
Emailet që inteligjenca ame-

rikane e pranoi se ishin vjedhur
nga hakerët që punonin për qeve-
rinë ruse, treguan që Partia De-
mokratike kishte favorizuar Hillary
Clintonin përmbi rivalin e saj Ber-
nie Sanders. Emailet ishin vjedhur
nga Komiteti Nacional i Demok-
ratëve në SHBA dhe menaxheri i
kampanjës së Hillary, John Pode-
sta.

Kina mbledh në
Dubrovnik
udhëheqësit e 16
vendeve të Evropës
dhe Ballkanit
Kryeministri i Kinës do të
takohet me udhëheqësit nga
Evropa Qendrore dhe Lindore
gjatë pjesëmarrjes në një konfe-
rencë në qytetin bregdetar kroat
të Dubrovnikut.
Kryeministri, Li Keqiang, do të
marrë pjesë në takimin e ashtu-
quajtur 16 + 1 për të diskutuar in-
vestimet e Kinës në 16 vendet e
rajonit. Evropa Lindore luan një
rol kyç në infrastrukturën dhe
projektin "Rruga e Mëndafshit", i
cili vlerësohet deri në 1 trilion
dollarë dhe ka për qëllim ndërti-
min e lidhjeve tokësore dhe de-
tare për të lejuar eksportet kine-
ze të lëvizin drejt perëndimit.
Pekini përmes këtij projekti po
synon të lidhë Kinën me Afrikën,
Azinë dhe Evropën, përmes një
rrjeti portesh, hekurudhash,
rrugësh dhe parqeve industriale.
Më 11 prill, në Kroaci, kryemini-
stri kinez vizitoi një urë që po
ndërtohet nga një kompani kine-
ze shtetërore mirëpo e cila është
financuar nga Bashkimi Evropian
Kompania e Kinës më 2018 fitoi
të drejtën për të ndërtuar urën
2.4 kilometra përmes një oferte
ndërkombëtare. Ky është një
projekt i rrallë kinez në Evropë
që kalon përmes një procesi të
rregullt të ofertave. Samiti i Du-
brovnikut vjen tri ditë pas një
takimi BE-Kinë në Bruksel, ku
kryeministri Li u zotua për të ha-
pur ekonominë e Kinës dhe për
të thelluar lidhjet me bllokun.
Pjesmarrëse në samitin e Du-
brovnikut janë 11 vende evropia-
ne dhe 5 nga Ballkani: Bullgaria,
Kroacia, Çekia, Estonia, Hunga-
ria, Letonia, Lituania, Maqedo-
nia e Veriut, Mali i Zi, Polonia,
Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllo-
venia, Shqipëria dhe Bosnjë Her-
cegovina.

Turqia ka dënuar fuqishëm
vendimin e Francës dhe Italisë për
njohjen si gjenocid të vrasjes ma-
sive dhe dëbimin e deri në 1.5 mi-
lion armenëve, në fillim të shekul-
lit 20-të.Turqia dënon vendimin e
Francës dhe Italisë për njohjen e
gjenocidit ndaj armenëve. Presi-
denti i Francës, Emmanuel Macron
më 10 prill nënshkroi vendimin i
cili e shpall 24 prillin si ditë të
përkujtimit të gjenocidit ndaj ar-
menëve. Presidenti Macron e kish-

te bërë këtë premtim gjatë fu-
shatës zgjedhore të vitit 2017-të.

Ministria e Jashtme turke për-
mes një deklarate tha se presiden-
ti Macron e ka shfrytëzuar këtë çë-
shtje për të fituar votat e armenëve
që jetojnë në Francë.Në Francë je-
tojnë rreth 500.000 armenë etnik.

“Vendimi i Francës do të
ndikojë në mënyrë negative në ra-
portet me Turqinë”, thuhet në dek-
laratë. Më 10 prill, Dhoma e ulët e
Parlamentit të Italisë, gjithashtu

miratoi një mocion për të njohur
zyrtarisht vrasjet si gjenocid. Mini-
stria e Jashtme e Turqisë e dënoi
gjithashtu veprimin e Italisë. “Nuk
është për t’u habitur që ky mocion
është hartuar nga Partia Lega, e
udhëhequr nga Matteo Salvini, i
cili është i angazhuar për të sabo-
tuar marrëdhëniet midis Turqisë
dhe Italisë”, thuhet në deklaratë.

Turqia thotë se armenët vdiqën
në numër shumë më të vogël dhe
për shkak të grindjeve civile dhe jo

si një përpjekjeje e planifikuar dhe
sistematike nga ana e Qeverisë
osmane kundër pakicës së krish-
terë. Armenia thotë se vrasja masi-
ve është një nga shembujt e parë

të gjenocidit në historinë moder-
ne, përpara Holokaustit të kryer
nga Gjermania naziste kundër më
shumë se 6 milion hebrenjve gjatë
Luftës së Dytë Botërore.

Presidenti amerikan Donald
Trump sot ka shprehur keqardhje
për atë se Bashkimi Evropian është
i ashpër ndaj Britanisë së Madhe
dhe Brexitit. “Dëm që BE është aq i
ashpër ndaj Britanisë së Madhe
dhe Brexitit”, ka shkruar në Twitter

Trump pas miratimit të marrëve-
shjes në samit të Bashkimit Evro-
pian në Bruksel. Presidenti ame-
rikan më pas ka vlerësuar se BE
është “partner brutal tregtar” i
SHBA, duke pretenduar se edhe
kjo do të kalojë. SHBA të martën

kanë kërcënuar me vendosje të do-
ganave të reja ndaj mallit të BE me
vlerë prej 11,2 miliardë dollarë për
të kompensuar, siç thonë, subven-
cionet jo fer evropiane për prodhi-
min evropian të aeroplanëve Air-
bus

TURQIA DËNON VENDIMIN E FRANCËS DHE ITALISË 
PËR NJOHJEN E GJENOCIDIT NDAJ ARMENËVE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dëm që BE është aq i ashpër ndaj Britanisë së Madhe

SEKRETET MË TË MËDHA 
QË I ZBULOI JULIAN ASSANGE
Julian Assange u
arrestua dje në
Londër. Ai ndërtoi
një reputacion si
themeluesi i
Wikileaks, duke
zbuluar top sekrete
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Nga Marcel Gascón Barbera

Ishte prill 1999. NATO po bom-
bardonte objektivat ushtarake ju-
gosllave për të ndalur sulmet e for-
cave serbe nga sulmi ndaj
shqiptarëve etnikë në Kosovë, të cilët
u arratisën në dhjetëra mijëra në
Shqipërinë fqinjë. Më shumë se
10,000 km larg në Afrikën e Jugut,
një shqiptar i shquar foli për krizën
për Associated Press. Nga rezidenca
e tij në Johanesburg, i veshur me një
kostum safari bojqielli, ai u lut për
vazhdimin e operacioneve ushta-
rake dhe për dërgimin e trupave
tokësore kundër regjimit serb të Sl-
lobodan Millosheviçit.

“Si shqiptar, do të doja të merrja
një pushkë dhe të shkoja e të ba-
shkohesha me ta, por kjo nuk është
puna ime, në radhë të parë,” tha ai
për luftëtarët kosovarë. Ky shqiptar
i shquar ishte Leka Zogu, ose siç ai e
quante veten e tij, Mbreti Leka I i Sh-
qipërisë. Leka Zogu ishte djali i
vetëm i të ndjerit Zogu I, i vetmi
mbret që mbretëroi në Shqipëri.
Monarkia shqiptare pati një histori
të pazakontë e të shkurtër. Theme-
luesi i shtëpisë mbretërore, Zogu
ishte një pronar tokash dhe poli-
tikan i pasur, i cili pas pavarësisë së
Shqipërisë në vitin 1913 u bë krye-
ministër dhe më pas president para
se ta shpallte veten mbret në vitin
1928. Zogu vinte nga një familje fi-
snike shqiptare. Ai pretendonte se
e kishte prejardhjen nga heroi
kombëtar shqiptar Skënderbeu, i cili
udhëhoqi rezistencën ndaj Peran-
dorisë Osmane në shekullin e 16-të.

Zogu I dhe gruaja e tij, Geraldi-
na, shkuan në mërgim më 7 prill
1939, kur Italia e Musolinit pushtoi
Shqipërinë. Leka Zogu i vogël ishte
vetëm dy ditësh atëherë. Pas arrati-
sjes nëpër Greqi, familja mbretëro-
re vizitoi disa vende europiane deri-
sa u vendosën në Angli, nga ku ata u
shpërngulën në Egjipt për të gëzuar
mbrojtjen e Mbretit Faruk I. Rënia e
Farukut bëri që familja të kthehej
përsëri në Europë. Leka Zogu vazh-
doi arsimin e tij në Zvicër dhe studioi

ekonomi dhe shkenca politike në
Sorbone. Ai ishte diplomuar më
parë nga Sandhurst, akademia pre-
stigjioze ushtarake britanike. Pasi
Zogu I vdiq në Francë në vitin 1961,
një “asamble kombëtare” në mër-
gim e shpalli Lekën “mbretin e ri të
shqiptarëve” në një hotel në Paris.
Duke mbajtur emrin Leka I, preten-
duesi i ri intensifikoi një fushatë të
gjatë kundër regjimit komunist që e
ndalonte atë të hynte në vendin e
tij.

Spanja ishte qendra e tij e parë e
operacioneve. Leka kishte simpatinë
e diktatorit antikomunist të Spanjës,
gjeneralit Francisco Franko.
Megjithatë, idili me autoritetet
spanjolle u zhduk pas vdekjes së
Frankos dhe në vitin 1979 ai u dëbua
pasi spanjollët zbuluan një arsenal
me armë në shtëpinë e tij. Leka më
vonë do të pohonte se, në momen-
tin e dëbimit të tij, ata ishin “shumë
afër” përmbysjes së regjimit stalini-
st të Enver Hoxhës nëpërmjet “akti-
vitetit ushtarak”. Sipas tij, fuqitë
Perëndimore druheshin se rënia e
një qeverie komuniste në rajon do të
destabilizonte Ballkanin dhe i bënë
presion Spanjës që të dëbonte
ngatërrestarin. Këtu filloi odiseja e
tij afrikane. Duke lënë pas një borxh
prej “miliona pesetash”, Leka dhe
truprojat e tij u larguan nga Madri-
di në atë që atëherë ishte Rodezia e
bardhë. Gjatë një ndalese teknike
në Gabon, trupat vendase kërcë-
nuan ta arrestonin dhe ta ekstrado-
nin atë në Shqipëri, por u ndalën kur
panë Lekën të përdorte një bazuka.
Pak pas mbërritjes së tij, guerrilasi
karizmatik  marksist Robert Mugabe
erdhi në pushtet në Rodezia, e cila
më pas do të ndryshonte emrin e
saj në Zimbabve. Leka u largua. “Ne
do të kishim qenë dhurata më e
mirë që Mugabe mund të kishte për
qeverinë në Tiranë,” i tha ai për gaze-
tarin e "The Independent" Matthew
Sweet për largimin e tij të shpejtë
në Afrikën e Jugut. Aparteidi Afrika
e Jugut ishte i vetmi vend afrikan që
qeverisej ende nga një pakicë e
bardhë dhe ishte gjithashtu më i zh-
villuari në kontinent.

Qindra mijëra të bardhë që i lar-
goheshin lëvizjeve të pavarësisë në
Zimbabve, Angola dhe Mozambik
ishin strehuar atje. Anti-komuniz-
mi ishte një nga besimet qendrore
të qeverisë së Pretorisë. Afrika e Ju-
gut përdori kërcënimin për t’u ka-
pur fort pas një sistemi ndarje raco-

re që i mohonte njerëzve me ngjyrë
të drejtat e tyre themelore. Ky ishte
një destinacion i natyrshëm për
Lekën. Siç bëri në Spanjën e Frankos,
i biri i Mbretit Zogu I mori privilegje
diplomatike dhe të tjera në Afrikën
e Jugut. Kjo marrëdhënie e mirë dha
fryte në vitin 1982. Kur gruaja e Lekës
lindi djalin e tyre të vetëm në një
spital në Johanesburg, qeveria e
deklaroi tokën në të cilën ndodhej
materniteti si përkohësisht shqip-
tare për të siguruar që trashëgim-
tari i kurorës të lindte në territorin
shqiptar. Gazetari i Afrikës së Jugut,
Chris Barron tha se qeveria e apartei-
dit mendoi se Leka kishte një shans
për të sunduar Shqipërinë sapo ra
regjimi komunist. “Ata menduan se
nëse ndodhte kjo, Shqipëria do të
ishte një mik i dobishëm në një botë
gjithnjë e më armiqësore,” shkroi
gazetari, duke iu referuar sanksio-
neve ndërkombëtare të imponuara
kundër Afrikës së Jugut.

Përveç imunitetit diplomatik,
Leka u përjashtua nga pagimi i tak-
save në Afrikën e Jugut dhe u lejua të
importonte makina, kamera dhe
“çdo gjë tjetër që donte pa paguar
taksat e importit”. Qeveria e Pretori-
së e thërriste Lekën “madhëria e tij”
dhe ai vizitonte herë pas here Ndër-
tesat e Unionit për të folur për poli-
tikë me ministrin e jashtëm Pik
Botha. Shtypi vendas e konsideron-
te atë një specie ekzotike dhe shk-
ruante rregullisht për të. Ai u ven-
dos në Bryanston, një periferi e
pasur në Johanesburgun Verior, ku
jetonte nën masa strikte sigurie.
Leka druhej se mund të vritej nga
Sigurimi, policia politike shqiptare,
dhe u shpreh se agjentët shqiptarë
e ndoqën atë kudo.

Pretenduesi i fronit rrethohej
nga truproja besnike. “Rojet mbretë-
rore të Lekës janë një përzierje mer-
cenarësh të huaj dhe burrash ma-
lorë shqiptarë - nga ata banditët e
gjakmarrjes që shqiptarët e zonave
fushore shqiptare pëlqejnë t’i
quajnë “çeçenë”, shkroi Sweet për
"The Independent". Leka i kishte da-
shur armët që nga fëmijëria. Në një
intervistë tjetër për Associated Press
në shtëpinë e tij Bryanston, ai mund
të shihet teksa mban një armë në
një këllëf në brezin e tij. Në këto
pamje ai ngjan më shumë si një ko-
mandant ushtarak sesa si një mbret.
Hartat ushtarake e Ballkanit janë të
varura në muret e zyrës së tij. Një
flamur shqiptar ndodhet në obor-

rin e rezidencës, një ndërtesë e ngja-
shme me një bunker në formë
drejtkëndëshi. Leka flet për ka-
merën ndërsa pi duhan, një zakon
që ai ndan me gruan e tij dhe që e
trashëgoi nga babai i tij duhanpirës.
“Zogu thuhej se konsumonte rre-
gullisht 200 cigare në ditë, duke i

dhënë atij titullin e dyshimtë si
duhanpirësi më i madh në botë në
vitin 1929,” thuhet në faqen zyrtare
të familjes mbretërore shqiptare.
Pasi Shqipëria rrëzoi diktaturën e
saj komuniste në fillim të viteve
1990, në vitin 1993, Leka bëri një
përpjekje për t’u kthyer në vendin e
tij. Ai nuk u lejua të hynte në vend.
Pasaporta e tij ishte lëshuar nga
oborri i tij mbretëror në mërgim dhe
e rendiste profesionin e tij si “Mbret
i shqiptarëve”.

Katër vjet më vonë, kur qeveria
shqiptare mbajti një referendum
mbi rivendosjen e monarkisë, Leka u
lejua të kthehej në vend dhe të bën-
te një fushatë. Por 70 për qind e vo-
tuesve zgjodhën Republikën. Leka
e denoncoi rezultatin si mashtrim
dhe drejtoi një protestë i veshur me
rroba kamuflazhi dhe duke tundur
një armë automatike Uzi dhe një pi-
stoletë. Një person vdiq në përle-
shjet e armatosura mes mbështetë-
sve të tij dhe policisë. Leka, i cili ishte
kthyer në Johanesburg me një avion
privat, u dënua në mungesë me tre
vjet burg për përpjekje për të orga-
nizuar një kryengritje të armatosur.
Në Afrikën e Jugut qeveria e bardhë
humbi pushtetin në vitin 1994 dhe
administrata e re e majtë nuk e kish-
te shumë qejf mbretin e mund-
shëm.

Në vitin 1999, ai u arrestua për
posedim armësh të paligjshme, pasi
policia gjeti një kuti me armë ku
përfshiheshin edhe granatahedhë-
se, mina anti-njeri dhe 14.000 muni-
cione në shtëpinë e tij në Johane-
sburg. “Për një kohë të gjatë
dyshohej se ky njeri ishte i përfshirë
në disa marrëdhënie të dyshimta”,
tha një zyrtar i Afrikës së Jugut për
Los Angeles Times. “Ky njeri kishte
lidhje në të gjithë vendin”. Një nga
këto lidhje ishte Dirk François Stoff-
berg, siç zbuloi në librin e tij gazeta-
ri investigativ nga Afrika e Jugut Jac-
ques Pauw, Në zemër të errësirës:
Rrëfime të vrasësve të aparteidit.
Pauw e përshkroi Stoffbergun si “ish-
nëpunës banke dhe mësues shkolle
që u bë kontrabandist ndërkombë-
tar armësh”, por gjithashtu “vrasës,
mashtrues, kontrabandist, pastrues
parash, spiun dhe vrasës i vetë dek-
laruar i aparteidit”. Sipas Pauë, Stoff-
berg dhe Leka kishin pasur disa taki-
me për të diskutuar armatosjen dhe
trajnimin e një ushtrie guerrilase që
do të pushtonte Shqipërinë dhe do
të rrëzonte regjimin.

“Në një letër për Stoffberg, Leka
shkroi për “mundësinë e trajnimit
të një njësie prej 300 burrash, me
mundësinë e pranimit të 1500 të til-
lëve". Asgjë nga këto nuk u bë. Qeve-
ria shqiptare më në fund e fali Lekën.
Në vitin 2002, ai u kthye në vendin e
tij - jo pa 11 arma ke granata dhe
armë automatike që u konfiskuan
sapo ai mbërriti në vend. Leka kurrë
nuk hoqi dorë nga pretendimi i tij
për fronin shqiptar, por pati një jetë
shumë të qetë në Tiranë deri në
vdekjen e tij në vitin 2011.

ARMË DHE APARTEID
Leka Zogu, një mbret shqiptar në Afrikën e Jugut

Pasi Shqipëria rrëzoi
diktaturën e saj komuniste
në fillim të viteve 1990, në
vitin 1993, Leka bëri një
përpjekje për t’u kthyer në
vendin e tij. Ai nuk u lejua
të hynte në vend.
Pasaporta e tij ishte
lëshuar nga oborri i tij
mbretëror në mërgim dhe
e rendiste profesionin e tij
si “Mbret i shqiptarëve” 

Në vitin 1999, ai u arrestua
për posedim armësh të
paligjshme, pasi policia
gjeti një kuti me armë ku
përfshiheshin edhe
granatahedhëse, mina anti-
njeri dhe 14.000 municione
në shtëpinë e tij në
Johanesburg. “Për një kohë
të gjatë dyshohej se ky njeri
ishte i përfshirë në disa
marrëdhënie të dyshimta”,
tha një zyrtar i Afrikës së
Jugut për Los Angeles
Times. “Ky njeri kishte
lidhje në të gjithë vendin” 

Shqiptarët e mbajnë
mend kryesisht Leka
Zogun për përpjekjen e
tij të çuditshme për të
marrë një fron që nuk
ekzistonte në vitet 1990.
Shumë pak janë në dijeni
të jetës së tij të çuditshme
dhe të privilegjuar,
fillimisht në Spanjën e
Frankos dhe më pas në
Afrikën e Jugut të
drejtuar nga të bardhët
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Ne gjithmonë jetojmë me ngut,
të shtyrë nga një mijë angazhime;
ndiejmë peshën e botës mbi ne,
jemi në presion për të qenë në lartë-
sinë që të tjerët presin, por edhe ne
vetë presim nga qëllimet tona. Me
fjalë të tjera, ankthi vazhdimisht na
gllabëron. Dhe nëse, për një arsye të
caktuar, është një stimul për t’u për-
mirësuar, për një tjetër është një
përpjekje që na zë poshtë dhe që në
afat të gjatë mund të shkatërrojë
jetën tonë. Le të zbulojmë se si ta
mbrojmë veten ose, të paktën, si të
çlirohemi prej tij kur kemi mundësi.

ÇFARË ËSHTË ANKTHI. Në
kuptimin e ngushtë, ankthi është
një gjendje psikike e personit, për të
cilin zakonisht është plotësisht i
vetëdijshëm subjekti. Ne e gjejmë
veten duke jetuar në një gjendje sh-
qetësimi të vazhdueshëm,
ndonjëherë nga frika, kryesisht
lidhur me një situatë të caktuar mje-
disore. Kjo frikë shumë shpesh është
e pabazuar dhe dallon nga frika ak-
tuale duke qenë e paqartë dhe e
papërcaktuar, jo e lidhur me një fakt
apo objekt të vetëm. Shpesh sho-
qërohet me sëmundje fizike siç janë
rrahjet e shpejta të zemrës, gulçi-
mi, djersitja, nauzeja dhe dridhja e
brendshme. Ankthi nuk është në
vetvete një fakt negativ: Imazhimi
ka zbuluar se fushat e trurit të përf-
shira në gjendjet e ankthit janë
amygdala dhe hippocampus: kjo
tregon se kjo dridhje intime është
në fakt një mekanizëm mbrojtës që
na mban larg nga sjellja potenciali-
sht e rrezikshme për mbijetesë.

E RËNDËSISHME ËSHTË TA
MENAXHOSH. Kur frika nuk zbutet
edhe në situata të qetësisë, ankthi
bëhet një çrregullim i dëmshëm që
duhet të mësojmë ta menaxhojmë.
Përndryshe, trupi paguan pasojat,
duke u bërë subjekt i çrregullimeve që
shkojnë nga takikardia te dhimbjet

në bazën e kokës dhe qafës, nga
pagjumësia te çrregullimet e tretjes.
Nëse sëmundjet janë të rëndësish-
me dhe zgjasin me kalimin e kohës,
ata janë përgjegjësi e mjekut: nëse
janë gjendje kalimtare, mund të jetë
e mjaftueshme të vihen disa masa
kundërshtuese për të na ndihmuar
të çlirohemi dhe të relaksohemi.

NJË FRENIM NË TEKNOLOGJI.
Përdorimi i paautorizuar i pajisjeve
teknologjike ka shkaktuar një
mekanizëm vicioz të quajtur tekno-
stres. Nevoja për të na mbajtur
gjithmonë të lidhur, pa humbur
edhe një mesazh, ankthi i perfor-
mancës që përjetojmë duke kon-
trolluar profilet tona sociale dhe
duke i krahasuar me ato të miqve
tanë, frustrimi dhe ndjenja e izoli-
mit që rrjedhin nga neglizhimi i mi-
qve të vërtetë për të mbajtur ritmin
me ato virtuale, janë një burim i
vazhdueshëm stresi. Zgjidhja, së
paku në letër, është e thjeshtë: thje-
sht fikni telefonin, të paktën në një
kohë të caktuar, për shembull gjatë
ngrënies dhe së paku dy orë para se
të flini dhe të ktheheni në kontakt
me njerëz që janë më afër nesh, larg
nga ndërhyrja “digjitale”. Pajisjet
elektronike duhet të ndalohen në
dhomën e gjumit, ku gjenerojnë
elektrosmog, efektet e shëndetit të

të cilëve nuk janë ende plotësisht të
njohura.

QETËSIMI NË AJËR TË HAPUR.
Drita e diellit është një aleat i fuqi-
shëm i mirëqenies dhe një mënyrë
efektive për të luftuar ankthin. Bërja
e aktivitetit fizik në ajër të hapur çli-
ron endorfinët dhe hormonet e
mirëqenies, të cilat janë të dobish-
me për të luftuar veprimin e neuro-
transmetuesve përgjegjës për stre-
sin, depresionin dhe ankthin. Një
ecje e gjatë me një ritëm të shpejtë
ndihmon në tërheqjen e mendjes
dhe ushtrimin e trupit, stimulon
oreksin dhe gjeneron atë ndjenjë të
shëndetshme të lodhjes që lehtë-
son një pushim të natës paqësore.
Muzika qetëson edhe kafshët – Nuk
është vetëm një mënyrë të thëni,
por edhe një e vërtetë shkencore e
demonstruar edhe nga disa studi-
me: shkencëtarët nga Universiteti i
Kentakit kanë treguar se dëgjimi i
muzikës në pritje për pacientët që
presin kirurgji çon në rezultate të
ngjashme me ato të fituara me
qetësues, dhe është gjithashtu në
gjendje të lehtësojë dhimbjen fi-
zike pas operacionit. Muzika nxit li-
rimin e dopaminës, një substancë
kimike e mirëqenies: mësojmë të
dëgjojmë muzikë për t’u çlodhur,
duke favorizuar meloditë e ngadal-

ta dhe të ëmbla, më efektive në
luftën kundër ankthit.

MERR FRYMË. Aleati i parë
kundër ankthit është aq i lehtë sa…
frymëmarrja. Mësojmë të marrim
frymë me diafragmë, që do të thotë
mbushje e pjesës së poshtme të
gjoksit me ajër dhe mbajtja e shpa-
tullave. Le të vendosim veten në një
pozitë të rehatshme, ndoshta të sh-
trirë në një dyshek, dhe të përqen-
drohemi në frymëzimet tona, që
duhet të bëjmë duke “fryrë” barkun.
Le të mbajmë një ritëm të ngadaltë
dhe të kontrolluar, sikur të jemi në
gjumë dhe përpiqemi të bëjmë bo-
shllëkun në mendje: ndjenja e ten-
sionit do të lirohet dhe, nëse jemi
me fat, edhe mund të dremisim për
disa minuta.

NË TAVOLINË. Ushqimi i
“duhur” është një aleat i vërtetë i
lumturisë. Meqenëse neurotran-
smetuesit janë të prekur nga ush-
qimi, ne zgjedhim ushqimet më të
përshtatshme për përmirësimin e
disponimit tonë. Ushqimet e pasu-
ra me karbohidrate nxisin lirimin e
serotoninës, një opiat natyror që ve-
pron në tru në një mënyrë të ngjash-
me me drogën: por pa shkuar
shumë larg që të mos grindemi pa-
staj me peshoren, futim disa ush-
qime të këtij lloji në dietën tonë.

Specat 
djegës e
ngadalësojnë
rritjen e
kancerit
Dihet se duke ngrënë pakës
ushqim djegës shton apeti-
tin. Por tani disa shkencë-
tarët thonë se specat djegës
kanë edhe më shumë të
mira shëndetësore, madje
mund të ngadalësojnë kan-
cerin. Testet kanë sugjeruar
se ‘capsaici’, përbërësi që i
bën specat djegës mund të
ndalojë rritjen e sëmundje-
ve. Hulumtuesit nga Univer-
siteti Marshall në Virginian
perëndimore, kanë ekzami-
nuar efektet e ‘capasaicit’ në
tre lloje të kancerit në labo-
ratorin e tyre. Ekipi i
shkencëtarëve ka zbuluar se
ky përbërës ka ndaluar
shpërndarjen në hapat e
parë të kancerit të njohur si
metastasis. Në testet e tyre,
në minjtë që kanë kancer
metastasis e që kanë konsu-
muar ‘capsaicin’ kanë pasur
një zonë të vogël të kancerit
agresiv. Ata më tej kanë zbu-
luar se ‘capsaici’ (përbërësi
që gjendet në specat djegës)
ka ndaluar shpërndarjen e
kancerit metastasis duke bl-
lokuar një proteinë e cila
luan një rol të madh në
rritjen e qelizave, i quajtur
Src. Këto zbulime janë pre-
zantuar në takimin vjetor të
Shoqërisë Amerikane për
Patologjinë Hetuese në Or-
lando të Floridas.

Leximi ka shumë avantazhe, të
cilat ne nuk duhet t’i nënvlerë-
sojmë. Të lexosh është mirë për
mendjen dhe trupin. Tashmë dihet
se ndër ne lexohet po gjithnjë e
më pak. Dhe ne nuk duhet gjith-
monë të tregojmë gishtin tek bre-

zat e rinj. Edhe të moshuarit har-
rojnë se sa e rëndësishme është të
lexosh një libër të mirë.

PËR ÇFARË ËSHTË I MIRË
LEXIMI. “Ata që nuk lexojnë, në
moshën 70 vjeçare do të kenë je-
tuar vetëm një jetë: të tyren. Ata

që lexojnë do të kenë jetuar 5,000
vjet”, ka thënë Umberto Eko. Dhe ai
kishte absolutisht të drejtë. Sepse
leximi është absolutisht mirë. Për
mendjen dhe gjithashtu për tru-
pin. Një studim i kohëve të fundit
i kryer nga botuesi Bruno Editore
në një mostër prej rreth 2,000,000
klientësh na tregon se leximi i të
paktën tre librave në vit është i
mirë. Në të vërtetë, ai bën shumë,
shumë mirë. Por cilat janë përfiti-
met që duhen marrë parasysh?

LEXIMI NA BËN MË TË SHN-
DRITSHËM. Umberto Eko argu-
mentoi se, falë leximit, mund të
shpresonim që të kishim jetuar
shumë vite dhe madje edhe

shumë jetë të ndryshme, falë pro-
tagonistëve të librave. Por ata që e
duan leximin, gjithashtu pohojnë
se një libër na bën më të shkëlqye-
shëm, më të vitalë, më shumë ku-
riozë. Dhe edhe më të hapur ndaj
të tjerëve.

LEXIMI MBAN MENDJEN
GJITHMONË TË STËRVITUR. Një
pjesë e asaj që ndodh nëse bëjmë
fjalëkryqe dhe gjëra të tjera të
ngjashme çdo ditë. Leximi ndih-
mon trurin tonë të qëndrojë i aftë
dhe i shëndetshëm. Sepse nuk
është vetëm trupi ynë që ka nevojë
për trajnim të përditshëm.

LEXIMI NA BËN TË LUMTUR.
A duhet me të vërtetë të shpje-

gojmë pse? Leximi i një libri hap
një mijë botë të ndryshme. Kjo na
lejon të mësojmë për gjëra të reja,
për të konfirmuar disa nga idetë
tona, për të zbuluar shumë. Dhe
faqe pas faqe na jep momente të
vërteta lumturie.

LEXIMI MBAN STRESIN
LARG. Sondazhi i botuesit të Bru-
no Editore zbulon se në 75% të aty-
re që lexojnë më shumë ka një për-
mirësim në shkollë dhe në punë.
Përveç kësaj, ata që lexojnë 3 deri 5
libra kanë një nivel më të ulët të
stresit sesa ata që lexojnë një libër
apo asnjë në vit. Të dhënat gjitha-
shtu konfirmohen nga një studim
i Universitetit të Sussex.

Leximi i bën mirë mendjes e trupit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ankthi, çfarë është
dhe si ta luftojmë

Si të shpëtojmë nga
ajo ndjenjë e
tensionit të
vazhdueshëm që na
shqetëson dhe, në një
afat të gjatë, helmon
ditët tona
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Biblioteka Kombëtare e Ko-
sovës në një organizim në kuadër
të “Javës së bibliotekës” ka promo-
vuar sot dy librat më të rinj të aka-
demik Sabri Hamitit.

Libri “Testamenti” në botim të
Akademisë së Shkencave dhe Arte-
ve të Kosovës përmbledh studime
letrare për letërsinë shqipe që nga
Marin Barleti e Pjetër Bogdani deri
te letërsia bashkëkohore me Pa-
shkun, Kadarenë e Shkrelin, dhe
konsiderohet vazhdim i projektit
të autorit për një “poetikë shqipe”,
ky hyjnë librat paraprakë “Biole-
tra”, “Tematologjia”, “Albanizma”
dhe “Utopia letrare”.

Libri poetik “Kukuta e Sokratiti”
është libri i dhjetë me poezi i Sabri
Hamitit, që përmbledh krijimet
më të reja të tij, të sistemuara në
shtatë cikle me nga dhjetë poezi.

Akademik Ali Aliu, i cili e njeh
krijimtarinë e Hamitit që nga filli-
met, në paraqitjen e tij të titulluar
“Mendimtari dhe liriku” vlerësoi
lart librin “Kukuta e Sokratit” duke
e konsideruar vazhdimësi të kriji-

mit të sistemit poetik të autorit,
duke i lidhur madje shtatë ciklet e
librit me dekadat e jetës së Hami-
tit.

Akademik Rexhep Ismajli në
paraqitjen e tij ndër të tjera tha:
“Në këtë lexim të parë të këtyre dy
librave, te ‘Testamenti’, vepër që
shpalos aventurën diturake të tij
nëpër transformimet në kohë të
letrave shqipe, që vjen si përmbyl-
lje e projektit të shënuar nga auto-
ri me veprat ‘Bioletra’, ‘Temato-
logjia’, ‘Albanizma’, ‘Utopia letrare’,
qoftë dhe si nyjëtime të rimarra,

gjithsesi identifikime dhe në
‘Kukuta e Sokratit’, vepër poetike
që me nyjëtim të ngjeshur gno-
mik, me shprehje të përzgjedhur
formash shenjë të poetikës tradi-
cionalisht solemne shpreh qenë-
sinë personale, dola me për-
shtypjen për nevojën për të
theksuar ndërlidhjen dhe shtresë-
zimet e nduarduarta të subjekteve
në tërë këtë aventurë kërkimore,
por gjithashtu dhe për nevojën për
të vënë në pah identitetin dhe
identifikimet që shpesh tretin diku
udhëve, për t’u shfaqur si përsë-

ritje që përsëritet përsëri në jetë
dhe kalon në ‘Testament’. Kështu
mund të shikohet dhe drejt një
kapërcimi që, si interpretim
gjithnjë personal, pra, me shumë
mundësi refuzimi: ky jam ‘Û’, ndër-
sa të gjitha lidhen tek e përbashkë-
ta unë.”

Profesori i letërsisë, Muhamet
Hamiti, pas leximit të të dy vepra-
ve konkludoi: “Edhe në poezi edhe
në kritikë letrare, Hamiti e ka
krijuar idiomin e vet duke kapur
në rrjedhë të kohës ato çaste të
gjithëkohshme, të pamatshme.
Duke lënë dëshmi për jetën e je-
tuar për poezinë dhe për jetën e
jetuar në poezi. Kritika e tij është
letrare në radhë të parë, personale
dhe pasiononte. Një dashuri letra-
re, por edhe letërsi e urtisë në rraf-
sh tjetër, do të thoshim me gjuhën
e Harold Bloom-it”.

Edhe profesori i letërsisë shqi-
pe dhe njohësi shumë i mirë i
krijimtarisë letrare të akademik
Sabri Hamiti, Nysret Krasniqi, i ka
vlerësuar lartë si librin studimor
Testamenti, ashtu edhe librin poe-
tik Kukuta e Sokratit.

Vetë akademik Sabri Hamiti,
mbasi ka falënderuar folësit për
vlerësimin e veprave të tija, ka
thënë se do të flasë pak për veprat
e veta, mbasi kushdo që është i in-
teresuar do t’i gjejë përgjigjet
brenda tyre. Ai ka thënë se është
pyetur shpesh për librin më të da-
shur për të, dhe duke theksuar se
kryesisht një i tillë nuk mund të
veçohet, këtë herë tha se librat më
të dashur për të janë i pari dhe i
fundit. 

Në mesin e shumë aktorëve të
huaj, Fatmir Haliti e ka fituar çmi-
min 'Aktori më i mirë' në Festivalin
“Branson Film Festival” në Ame-
rikë.

Aktori Fatmir Haliti, me rolin e
Burimit nga filmi “Thundra” është
fitues i çmimit “Aktori më i mirë” në
festivalin ndërkombëtar të filmit

“Branson film Festival” në Amerikë,
shkruan lajmi.net.

Fatmiri për publikun shqiptar
njihet si Metushi nga seriali vendor
‘Pleqtë’, ndërsa në filmin ‘Thundra’
vjen me rolin kryesor nën regjinë e
Shkelzen Sylejmanit, me produ-
cent Bujar Zeqiri.

Duhet kujtuar se ishin një

numër i madh i aktorëve që garuan
për këtë çmim andaj Fatmiri
ndihet me fat që iu dha mundësia
ta tregojë veten.

“Në fillim dua të falënderoj për
besimi dhe vlërsimi që më dha ky
festival të cilët më bënë të
ndjehem shumë mirë për çmimin
“Aktori më i mirë”. Kjo është ajo që
çdo koleg timin aktor e bën kre-
narë pas përfundimit të çdo
projekti. Është shfaqja, promovi-
mi dhe vlersimi nga profesionistët
tjerë dhurata më e madhe që mar-
rim ne aktorët. Filmi “Thundra” i
regjisorit Shkelzen Sylejmani është
një film që trajton një temë shumë
të ndjeshme dhe aktuale në ven-
din tonë, me një fjalë perfituesit e
luftës. E vlerësoj shumë regjisorin
për besimin” u shpreh aktori Fat-
mir Haliti për lajmi.net.

Përveç serialeve dhe filmit ak-

tori ka qenë i angazhuar edhe në
disa shfaqje teatrale gjatë këtij viti.

Me shfaqjen “Sundimi i Gruas”
në regji të Marigona Bekteshi Fera-
ti me shumë sukses është prezen-
tuar në Festivalin ndërkombëtar
“RITU 35” në Belgjik, shfaqjen
“Shtëpia në Kufi” në regji të Ekrem
Sopit, si dhe së fundi në shfaqjen
“Si ta vrasim Presidentin” e cila
është realizuar në Teatrin Kombë-
tar të Kosovës nga regjisorja Mari-
gona Bekteshi Ferati.

Ndër te tjera, ai shtoi se viti
2019 do të jetë për të shumë i
ngarkuar.

Nuk e
bojkotuam
Lahajn
Orkestra maqedonase nuk e
bojkotoi tenorin kosovar Ramë
Lahaj, për shkaqe nacionaliste
dhe gjithçka ndodhi për një ke-
qkuptim të minutave të fundit,
është përgjigja e udhëheqësve
të Operës e Baletit të Maqedo-
nisë së Veriut. Lahaj, javën që
shkoi, mbajti koncert në Shkup,
në edicionin e shtatë të festiva-
lit “Skena e Muzikës Serioze Sh-
qiptare”. U paralajmërua se do
të shoqërohej në skenë nga 60
instrumentistët e Orkestrës ma-
qedonase, por në momentin e
fundit, orkestrën e zëvendësoi
pianisti shqiptar Genc Tukiçi.
Pas koncertit, për Kohavisionin,
Lahaj kishte thënë se u vërtetua
që pala maqedonase në vazh-
dimësi ka tendenca të mos jetë
profesionale dhe korrekte kur
në pyetje janë aktivitetet kultu-
rore të shqiptarëve. Por, këtë e
mohojnë udhëheqësit e Orke-
strës së Operës së Maqedonisë.
Drejtoresha artistike e Operës
dhe Baletit të Maqedonisë, Bise-
ra Chadlovska, në një përgjigje
për Kohavisionin, ka konfirmuar
se orkestra ishte angazhuar nga
organizatorët e festivalit për të
performuar me Lahajn në kon-
cert. “Ne e prisnim me kënaqësi
të madhe, duke e ditur që Lahaj
është një artist i jashtëzakon-
shëm me karrierë ndërkombë-
tare. Nuk është e vërtetë që
orkestra nuk u është përgjigjur
provave, gjithçka ka shkuar mirë
deri në 10 minutat e provës së
fundit, kur ndodhi një keqkup-
tim. Me sa e di unë, keqkuptimi
nuk ishte aq i madh, sa për t’u
bërë arsye që të anulohej një
koncert. Sa i përket kontekstit
nacionalist, i gjithë i ashtuquaj-
turit ‘skandal’, unë veç mund të
them se nuk ekziston. Absoluti-
sht e mohoj që orkestra apo ku-
shdo tjetër në Operën dhe Bale-
tin e Maqedonisë, e ka
bojkotuar tenorin për shkaqe
nacionaliste. Ne të gjithë kemi
punuar dhe do të punojmë me
artistë të të gjitha nacionalitete-
ve, sidomos me artistë shqip-
tarë, të cilët kanë qenë pjesë e
repertorit tonë në të kaluarën.
Orkestra jonë ka luajtur në kon-
certe të shumta për ta shënuar
Ditën e Flamurit Shqiptar dhe
Alfabetit Shqip në Maqedoni
dhe asnjëherë nuk ka pasur te-
lashe. 
Po ashtu, është e pamundshme
ta bojkotosh dikë në provën e
fundit. Nëse dikush e ka pasur
atë qëllim, do ta bënin këtë që
nga fillimi”, ka shkruar Chadlov-
ska në përgjigjen e saj elektro-
nike. (koha.net)

OPERA E
MAQEDONISË

Aktori shqiptar merr çmimin e rëndësishëm në Amerikë
Fatmiri për publikun shqiptar njihet si Metushi nga seriali vendor ‘Pleqtë’, ndërsa
në filmin ‘Thundra’ vjen me rolin kryesor nën regjinë e Shkelzen Sylejmanit, me
producent Bujar Zeqiri 

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

U promovuan librat “Testamenti” 
dhe “Kukuta e Sokratit” të Sabri Hamitit

Profesori i letërsisë,
Muhamet Hamiti, pas
leximit të të dy veprave
konkludoi: “Edhe në
poezi edhe në kritikë
letrare, Hamiti e ka
krijuar idiomin e vet duke
kapur në rrjedhë të kohës
ato çaste të
gjithëkohshme, të
pamatshme
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Fisnik NUHIU

Shkup, 12 prill - Të dielën do të nis
rrethi i katërt dhe i fundit për këtë
sezon në Ligën e Parë të futbolli-
stike të Maqedonisë së Veriut,
ndërsa në program do të jenë nde-
shjet e javës së 28. Derbi i javës do
të zhvillohet në stadiumin “Boris
Trajkovski” në lagjen Maxhari, ku
do të përballën vendasit Vardari
dhe lideri i tabelës Shkëndija. “Ku-
qezinjtë” në këtë përballje futen
pas pesë fitoreve radhazi në kam-
pionat, ndërsa të dielën kërkojnë
fitoren e radhës për të vazhduar
serinë e fitoreve, si dhe serinë pa
humbje ndaj Vardarit që nga teto-
ri i vitit 2017. Skuadra tetovare
është 12 pikë larg Vardarit dhe më
një fitore eventuale do të ofrohej
edhe më afërt titullit të tretë. “Edhe
pse jemi 12 pikë para, ndeshja me
Vardarin prapë mbetët më e

rëndësishmja e kampionatit. Kemi
në dorë ta mbyllim kampionatin
duke marrë pikët edhe në këtë
takim. Nuk do të jetë e lehtë pasi
është një derbi dhe derbi i ka të
tria rezultatet, por shpresoj të jetë
një ndeshje e bukur për tifozët
dhe në fund të fitojmë në”, dekla-
roi Gledi Mici. Ndeshje interesan-
te do të zhvillohet edhe në sta-
diumin e qytetit në Tetovë, ku
ekipi i Renovës do të ketë për
kundërshtarë Rabotniçkin. Të
dyja skuadra kanë pikët e bara-
barta, ndërsa luftojnë për pozitën
e katërt në tabelë. Xhepçishtasit
pas humbjes nga Shkëndija javën
e kaluar të dielën kërkojnë fitore
ndaj “Romantikëve” që të kthehen
në rrugën e rezultateve pozitive.
Nga ana tjetër skuadra e Rabot-

niçki në Tetovë udhëton që të
merr tre pikët. “Pas fitores në Çair
ndaj Shkupit, jemi kthyer në
rrugën e duhur. Por, duhet të
vazhdojmë të punojmë dhe të
mundohemi që të fitojmë të
dielën edhe përballë Renovës. Ne
edhe më tej do të japim më të
mirën nga ana jonë dhe do të
mundohemi që të sigurojmë
daljen në Evropë. Kemi patur në
seri negative, por besoj ajo i mbe-
tet të kaluarës dhe tani duhet të
shohim anën pozitive”, theksoi sul-
muesi i Rabotniçkit, Bazhe Ilijoski. 

Skuadra e FC Shkupit pas pesë
humbjeve, të dielën ndaj Sileksit
para publikut vendas do të kërkon
fitoren dhe të kthehet në garë për
pozitën e katërt. “Sipas meje, në
futboll nuk është e rëndësishme

nëse luan mirë apo keq, por është
e rëndësishme të fitosh në çfarëdo
mënyre. Duhet të mësojmë nga
gabimet që kemi bërë deri me tani
dhe pikërisht gabimet ti marrim si
përvojë për të na ndihmuar në
ndeshjet e ardhshme. Pra sipas
meje futbolli luhet me përvojë”, ka
thënë mesfushori nga Ishujt Fare,
Armel Bradji. Skuadra e Shkupit
për këtë ndeshje do të jetë pa sul-
muesin brazilian, Sergio, ndërsa
në dyshim shkaku i lëndimit janë
edhe Viktor Angelov, Rron Broja,
Fati Ismaili dhe Amir Bilali. Në për-
balljet tjera ekipi i Makedonija
GJ.P do të jetë nikoqire e Akade-
mija Pandevit dhe Bellasica do të
luaj me Pobedën. Të gjitha përbal-
ljet zhvillohen ditën e diel me fil-
lim prej ora 16:00.

Totenham
ofron 20
milionë euro
për shërbimet
e Elmas

Shkup, 12 prill - Pas Lacios që
është kandidati më serioz për
të marrë në radhët e veta Elif
Elmasin, tashmë edhe To-
tenhemi ka lëshuar ofertë zyr-
tare prej 20 milionë eurove për
shërbimet e shkupjanit. Oferta
e lëshuar nga skuadra e Pre-
mier Ligës si duket për drej-
tuesit e Fenerbahçes është jo e
pranueshme, pasi gjigandët
turk mendojnë se Elmas vlen
më shumë. Por duke parë
krizën e Fenerbahçes në pe-
riudhën e fundit, mendohet se
skuadra turke do ta shes Elma-
sin këtë verë.

Xhaka 
në Inter
Tani që afati kalimtar i verës po
afrohet, Interi e ka intensi-
fikuar punën për të gjetur me-
sfushorë të ri dhe kjo ka bërë
që drejtuesit e zikaltërve të sh-
prehin interesim për Granit
Xhakën e Arsenalit. Afati ka-
limtar i verës do të hapet më 1
korrik dhe Interi tanimë ka fil-
luar punën për ta përforcuar
skuadrën gjatë verës. I fundit
që është lidhur me një transfe-
rim në Inter është pikërisht
Granit Xhaka. Interi pritet të
bëjë shumë investime gjatë
verës, veçanërisht për ta për-
mirësuar repartin e mesfu-
shës. Drejtorët e klubit ëndër-
rojnë për Toni Kroosin, Ivan
Rakiticin e Tanguy Ndolbelen.
Së fundi kësaj liste i është sh-
tuar edhe Xhaka. E përdit-
shmja italiane, Corriero dello
Sport, pretendon se Xhaka
mund të transferohet në Inter
në fund të sezonit, përkundër
që Arsenali nuk dëshiron ta
lejojë largimin e tij. Madje,
drejtori sportiv i Interit, Piero
Ausilio, ka qenë në Angli gjatë
ditëve të fundit. Për më tepër,
kontrata e Xhakës me Arsena-
lin, e cila u rinovua vitin e ka-
luar, është e vlefshme deri në
qershor të vitit 2023. Por, kjo
kontratë nuk po i ndal drej-
torët e Interit të interesohen
për mesfushorin dhe ata janë
të gatshëm t’i shpenzojnë deri
në 50 milionë euro për të.
Xhaka i ka bërë 32 paraqitje
për Arsenalin këtë sezon, gjatë
të cilave i ka shënuar katër gola
dhe i ka asistuar tri të tjera. Në
disa ndeshje, ai e ka mbajtur
edhe shiritin e kapitenit.

Faqja e tifozëve të Liverpoolit,
Liverpool Echo, e ka publikuar një
artikull për mungesën e Xherdan
Shaqirit në ndeshjet e muajve të
fundit të Liverpoolit, duke preten-
duar se arsyeja pse 27-vjeçari nuk

po luan është për shkak të mun-
gesës së angazhimit të tij në fazën
e mbrojtjes. Marshi i Liverpoolit
drejt titullit të Premierligës po
vazhdon – pa Xherdan Shaqirin.
Përfaqësuesi zviceran u konside-
rua si pazari më i mirë i sezonit për
shkak të ndikimit që e pati në pje-
sën e parë të sezonit.  Shaqiri i shë-
noi gjashtë gola në fillim të kar-
rierës së tij me Liverpoolin, qoftë
nga stoli ose edhe nga formacioni
i parë. Pikën më të mirë të karrierës
në Anfield ai e përjetoi në nde-
shjen kundër rivalit të vjetër, Man-
chester Unitedit, kundër të cilëve i
shënoi dy golat e fitores. Edhe pas
kësaj ndeshjeje, Shaqiri shënoi së-

rish në ndeshjen kundër Newca-
stleit. Ndikimi që 27-vjeçari e kish-
te në skuadrën e Jurgen Kloppit
ishte i pamohueshëm, pasi që arri-
ti të ndërhyjë në dinamikën e tre-
shes së famshme të sulmit të Li-
verpoolit. Aftësia e tij në fazën e
sulmit bëri që trajneri Jurgen
Klopp ta ndryshojë formacionin
nga 4-3-3 në 4-2-3-1, në mënyrë që
të kishte vend në formacion të parë
për Shaqirin, përkrah Mohamed
Salahut, Roberto Firminon e Sadio
Manen. Megjithatë, që nga
atëherë, Shaqiri duket se është zh-
dukur në skuadrën e Liverpoolit.
Ai nuk e ka shënuar asnjë gol dhe
nuk e ka bërë asnjë asist që nga

përballja me Newcastleit. Ai nuk
ka luajtur asnjë minutë në tetë
ndeshjet e fundit për klubin an-
glez. Për shkak që gjatë kohës së
fundit Liverpooli e ka humbur
epërsinë prej shtatë pikëve ndaj
Manchester Cityt në tabelën e Pre-
mierligës, Kloppi nuk po rrezikon
të luajë me Shaqirin pasi që pastaj
skuadra mbetet më e dobët në
fazën e mbrojtjes. Liverpooli e ka
një pikë dhe një ndeshje më
shumë se Manchester City dhe
Kloppi dëshiron të sigurohet se
skuadra e tij është e baraspeshuar
në këto ndeshje të mbetura, as të
mos jetë shumë e përqendruar në
sulm e as në mbrojtje.

Nuk ka më dilema, një shqiptar do të jetë pjesë e
një prej klubeve më të mëdha të Turqisë, Fenerbahçes.
Ekipi turk ka arritur akordin parimisht me sulmuesin
Vedat Muriqi. Mediet turke e bëjnë të kryer një lajm
të tillë dhe pas mbarimit të sezonit aktual lojtari i Ri-
zesporit do të mbajë veshur fanellën e Fenerbahçes.
Lajmi është bërë i ditur nga gazetar "Hurriyet", e cila
e cilëson si gjithçka të kryer. Gjiganti i sulmit ka bërë
mjaft mirë këtë sezon duke shënuar 12 gola dhe duke
dhënë 7 asist. Të mjaftueshme për të bindur klubin e
Fenerbahçes për ta afruar. Muriqi është i 3 në listën e
golashënuesve të kampionatit turk, pasi ka po aq gola
sa Yilmaz dhe Rodallega. Përpara tij janë vetëm Cis-
se dhe Diagne.  24-vjeçari është shembull suksesi,
pasi e ka nisur karrierën me Lirinë e Prizrenit dhe më

pas kaloi te Teuta. Durrsakët e huazuan te Besa e më
pas nga viti 2014 kaloi te skuadra e Giresunspor-it,
për të kaluar te Genclerbirligu, ndërsa vitin e kaluar u
transferua te Rizespor. Sezoni i ardhshëm duket se do
t'i japë një tjetër spunto sulmuesit të Kosovës.

Tifozët zbulojnë arsyen pse Shaqiri s’po luan për Liverpoolin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Muriqi drejt Fenerbahçes
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIGA E PARË - JAVA E 28 

Shkëndija kërkon pikët ndaj Vardarit
“Edhe pse jemi 12 pikë para, ndeshja me
Vardarin prapë mbetët më e rëndësishmja e
kampionatit. Kemi në dorë ta mbyllim
kampionatin duke marrë pikët edhe në këtë
takim. Nuk do të jetë e lehtë pasi është një derbi
dhe derbi i ka të tria rezultatet, por shpresoj të
jetë një ndeshje e bukur për tifozët dhe në fund
të fitojmë në”, deklaroi Gledi Mici

Koha
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Në bazë të nenit 34 paragrafi 3 të Ligjit për vlerësim dhe nenit 8 paragrafi 2 të
Statutit të Odës, Bordi drejtues i Odës së vlerësuesve të Republikës së Maqedonisë Veriore
më datë 13.04.2019 publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për zgjedhje të anëtarëve të Bordit drejtues të Odës së vlerësuesve të Republikës

së Maqedonisë Veriore

Publikohet shpallje publike për zgjedhje të 7 (shtatë) anëtarëve të Bordit drejtues të
Odës së vlerësuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për anëtarë të Bordit drejtues mund të paraqiten kandidatët të cilët i plotësojnë
kushtet në vijim:

- të jenë anëtarë të Odës së vlerësuesve

Gjatë parashtrimit të fletëparaqitjes për anëtar të BD, kandidatët e interesuar është
e nevojshme të parashtrojnë edhe biografi të shkurtë CV.

Afati për parashtrim është 10 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në
shtypin ditor.

Kandidatët e interesuar dokumentet e tyre t`i parashtrojnë deri te Oda e vlerësuesve
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në rr.Makedonija nr.47/2 Shkup.

 

 
Nr. 10 103/7
11.04.2019

Dibër
 

Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gz.zyrtare e RM nr. 199/14,
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18), Kryetari i Komunës së Dibrës shpall këtë:

NJ O F T I M 
Njoftohen të gjithë qytetarët dhe personat juridik, se Komuna Dibër organizon prezantim dhe anketë publike

për Propozim Planin detal urbanistik për pjesë të Bllokut 13, KK Dibër 1 dhe KK Dibër 3, Komuna Dibër, periudha e
planifikimit 2019 2024me sipërfaqe prej 8,46 ha dhe me kufij të përfshirjes:
lindje: Bulevardi (rr) "101",
veri: rr"203" dhe "202",
perëndim: rr. Velko Vlahoviq,
juglindje: rr Boris Kidriç (rr. "205") dhe
jugperëndim: rr. "204",  

           Propozim Plani do të ekspozohet në ambientet e Komunës Dibër. Anketa publike do të zgjasë së paku 10 ditë
pune, gjegjësisht prej më datë 17.04.2019 deri më datë 06.05.2019 (nga ora 800 deri më 1600). Në këtë afat kohor
qytetarët dhe personat juridik të interesuar nga territori konkret i përfshirë me Plan mund të paraqesin vërejtje,
propozime dhe mendime deri te organizatori i anketës publike duke plotësuar dhe dorëzuar fletë anketë në formë të
shkruar ose formë elektronike përmes sistemit e urbanizëm.

Prezantimi publik profesional për Propozim planin do të mbahet me dt. 23.04.2019 në ora 13.00, në hapësirat e
Komunës Dibër, respektivisht në sallën e Këshillit të Komunës së Dibrës, rr. “8 Shtatori ” nr. 72.

Komuna Dibër
U.D. Kryetari i Komunës
Hekuran Duka

NJËSIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL
KOMUNA DIBËR

KRYETARI

 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
S H P A L L J E

Projekt A Leje të integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 96 paragrafi 1 të Ligjit për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare e RM 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18,
65/18 dhe 99/18), deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor është dorëzuar kërkesë për A
lejes të integruar ekologjike UP1 11 nr.959/2018 nga data 28.06.2018.

Dorëzues i kërkesës:
VE GRUPA DOOEL Radovish
Bul. Aleksandar Makedonski nr.2 1/7
Radovish
Republika e Maqedonisë së Veriut
Koordinatat e lokacionit sipas sistemit nacional
koordinativ:
N 41° 40 12.89 

E 21° 49 33.03 

Personi për kontakt:
Vanco Efremov

E mail: vane.efremov@gmail.com

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 1 pika
3. Industria e mineraleve

3.5 Bazat stacionare të asfaltit
Lloji i aktivitetit:
Prodhimi i asfaltit me pajisjet shoqëruese
Kapaciteti i projektuar:
150 t/h

DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR DEPARTAMENTI PËR NDOTJE INDUSTRIALE DHE MENAXHIM ME RREZIQE
Drejtoria e Mjedisit Jetësor pranë MMJPH përgatiti

Projekt A Leje të integruar ekologjike
Për: VE GRUPA DOOEL Radovish

Ploca Veles
Projekt Leja do të jetë e shpallur, në Ueb faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor www.moepp.gov.mk

Informacione në lidhje me Projekt Lejen A të integruar ekologjike, të interesuarit do të mundet të
marrin në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe planifikimit Hapësinor (e mail f.baliu@moepp.gov.mk)

Të interesuarit, në afat prej 14 ditëve nga dita e shpalljes në mjetet e informimit, do të mundet t`i
dërgojnë vërejtjet e tyre në lidhje me Projekt Lejen, në formë të shkruar, deri te Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe planifikimit hapësinor në këtë adresë: Sheshi Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup.

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore për nxënësit e shkollës fillore me numër 07-
9992/2 të datës 05.06.2014, Komisioni për pranimin e ofertave për realizimin ekskursioneve pranë SHF “Naim Frashëri“- Negotinë 
e Pollogut më datë 12.04.2019 publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për pranimin e ofertave për realizimin e ekskursionit përfundimtar për nxënësit për vitin shkollor 2018/2019 

SHF “Naim Frashëri“- Negotinë e Pollogut në pajtim me programin për ekskursion për vitin shkollor 2018/2019, organizon 
ekskursion përfundimtar për nxënësit, SHFQ. F. Negotinë e Pollogut më 25.04.2019 dhe SHFP f. Senakos më 26.04.2019, me këtë 
destinacion një ditor.  

 Negotinë e Pollogut – Gostivar- Kërçovë- Strugë- Ohër, dhe anasjelltas. 

Kushtet për pjesëmarrje: Oferta me shkrim duhet të përpilohet dhe parashtrohet në pajtim me kërkesat e theksuara në shpallje 
dhe kërkesat e definuar në përmbajtjet e aktiviteteve-rekreacion për ekskursion përfundimtar shkollor sipas programit së 
ekskursionit për nxënës. Kopje nga programi për ekskursionet e nxënësve mund të merren në zyrën e arkivit të SHF “Naim 
Frashëri“- Negotinë e Pollogut. 
Në ofertën me shkrim duhet të theksohet: Çmimi individual për nxënës, kushtet për transport, kushtet për ushqim, mënyra e 
pagesës, numri i mësimdhënësve dhe mjek, kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale. 
Kushtet minimale të cilët duhet ti përmbush ofertuesi janë: 

 Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në R.M së V-riut, për kryerje të veprimtarisë përkatëse turistike. 
 Të ketë të realizuara së paku 3 ekskursione për nxënës në 3 vitet e fundit. 
 Të përmbush kushtet për transport të grupeve për fëmijë në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 

rregulloren për kushtet e posaçme teknike të makinave me të cilët udhëtojnë grupet e fëmijëve. 

Në pajtim me rregulloren për ekskursionet e nxënësve kriter për lidhje të marrëveshjes është çmimi më i ulët. 
Në ditën e nënshkrimit të kontratës ofertuesi më i volitshëm parashtron garanci bankare prej 5% nga vlera e përgjithshme e 
marrëveshjes. 
Afati për parashtrimin e ofertave: është 5 (pesë) ditë pune nga dita e shpalljes prej orës 08:00 deri në ora 14:00 . 
Mënyra dhe vendi për parashtrimin e ofertave: Në zarf të mbyllur në arkivin e SHF“ Naim Frashëri “ Negotinë e Pollogut, Rr.101, 
nr. Pa nr. me shenjë “Deri te komisioni për realizimin e të procedurës për zgjedhje të ofertuesit për realizim të ekskursionit 
të nxënësve” 
Secila ofertë e arritur pas afatit përfundimtar, nuk do të shqyrtohet. 

SHF“ Naim Frashëri “ Negotinë e Pollogut 
Komisioni për pranimin e ofertave 

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

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

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

Kampioni botëror i peshave
të rënda në boks, Anthony Jo-
shua, ka zbuluar se ai do të kish-
te preferuar të përballej me
Muhammad Alinë më shumë
sesa më Mike Tysonin, pasi që
beson se kundër Alisë do të dil-
te më mirë. Se dëshirat e Jo-
shuas nuk bëhen shpeshherë
realitet e dëshmon fakti që ai
është detyruar që më 1 qershor
të pranojë të ndeshjet me ame-
rikanin Jarrell Millerit, pasi që i
dështuan bisedimet me Deon-
tay Wilderin. Megjithatë, kjo
gjë nuk e ndali atë të zgjidhte

për meçin e ëndrrave, mes dy
prej boksierëve më legjendarë,
Muhammad Alisë dhe Mike Ty-
sonit. “Do të preferoja të për-
ballen me Alinë më shumë sesa
me Tysonit sepse unë jam luftë-
tar boksi dhe stilet e tona do të
përshtateshin. Nuk mund të

bësh shumë gjëra kundër Tyso-
nit, ai do të kishte bërë të
dukem keq për shkak se stili i
tij ishte fenomenal”, është sh-
prehur Joshua. Ali ishte më
shumë si boksier dhe unë do të
isha dukur më mirë kundër tij
pasi që stilet tona përshtaten

më shumë”. 29-vjeçari do të de-
butojë në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës më 1 qershor, kur
do ta zhvillojë meçin kundër
Jarrell Millerit. Amerikani e ka
cilësuar Joshuan vazhdimisht si
mashtrues dhe ka pretenduar
se britaniku përdor substanca
të palejuara për t’i përmirësuar
gjasat në meçe. “Unë nuk jam
boksieri vendas dhe të gjithë e
dinë zënkën mes meje dhe Mil-
lerit. Pres nga ai që ta sjellë
ndonjë familjar të vetin nga
Brooklyni për ta mbështetur.
Por, unë jam në formën time
më të mirë kur arrij ta kontrolloj
veten”, shtoi Joshua.“Jam ende i
rrezikshëm, por tani mendoj
para se të veprojë. Jam më i
madh dhe më i mençur dhe
duhet të kujdesem më shumë
për veten. Ka shumë njerëz që
janë nëpër burgje sepse s’mund
ta kontrollojnë veten”.

Krenar që kam patur si
rival më të fortë mikun tim
Roger Federer nuk pendohet se ka dueluar
në të njëjtën epokë me Rafael Nadal, dy
nga ikonat e tenisit botëror, që së bashku
kanë zhvilluar shumë ndeshje e finale. Zvi-
cerani ka humbur shumë finale karshi
spanjollit, sidomos në grand slam dhe sot
do të kishte shumë më tepër trofe të fitua-
ra. “Mendoj se të gjithë kampionët janë
përballur me rivalë të fortë gjatë karrierës
së tyre. Kjo vlen edhe për Nadal. Ndaj,
mendoj se jemi të dy të lumtur që kemi
luajtur përballë njëri-tjetrit në të njëjtën
epokë. Të dy kemi patur një karrierë të
mrekullueshme në të njëjtën kohë”, tha Fe-
derer. “Bashkë kemi zhvilluar shumë nde-
shje të bukura. Nuk jam vetëm unë ai që
kam humbur ndeshje e finale ndaj Nadal.
Edhe ai ka humbur ndaj meje. Ky është
sporti dhe kjo vlen për të gjithë. Unë jam
krenar që kam patur një rival si Nadal, që e
kam edhe mik”, u shpreh Roger Federer.

Publicitet

Joshua zgjedh mes Muhammad
Alisë dhe Mike Tysonit

“Do të preferoja të
përballen me Alinë më
shumë sesa me Tysonit
sepse unë jam luftëtar
boksi dhe stilet e tona
do të përshtateshin.
Nuk mund të bësh
shumë gjëra kundër
Tysonit, ai do të kishte
bërë të dukem keq për
shkak se stili i tij ishte
fenomenal”, është
shprehur Joshua
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Smalling e goditi fort në fytyrë
Leo Messin, i cili përfundoi i gjako-
sur në fushë. Kjo ndodhi në me-
sjavë, gjatë çerekfinales së parë të
Champions-it, Manchester United-
Barcelona 0-1. Ai është mbajtur në
observacion nga mjekët, por fat-
mirësisht nuk ka thyerje të hundës,
apo të pjesës së fytyrës.  Për pa-
sojë, Ernesto Valverde mund ta llo-
garisë yllin argjentinas për nde-
shjen e radhës, por me gjasë, do

ta shohim me maskë mbrojtëse në
fytyrë kësaj here, ndoshta edhe më
16 prill, në ndeshjen e kthimit me
“Djajtë e Kuq”. Kjo nuk do të ishte
hera e parë, që Leo luan me një
mbrojtëse të fytyrës.  Përvoja e
parë nuk ishte e këndshme për
argjentinasin, ndaj dëshiron ta sh-
mangë të luajturin me maskën e
pakëndshme, edhe pse këtë e ven-
dosin mjekët. Debutimi i tij si "Zor-
ro" ndodhi shumë vite më parë,
konkretisht më 2003, kur u ba-

shkua me të rinjtë e Barçës, siç kuj-
ton Cesc Fabregas, në librin e shk-
ruar bashkë me Jordi Gil. E ash-
tunjohura "Gjenerata 87” trajnohej
nga Alex García në sezonin 2002-
2003 dhe përbëhej nga Leo Messi,
Gerard Pique, Cesc Fabregas, Victor
Vazquez dhe Marc Valiente, në me-
sin e lojtarëve të tjerë të mëdhenj.
Ai grup bëri histori, duke fituar
shumë trofe. Si zakonisht,
Espanyol ishte rivali, me të cilin
Barça luftonte ashpër.  Çdo gjë

ndodhi brenda pak ditësh. Së pari,
një derbi në fushën e Espanyol, në
të cilin Leo Messi doli jashtë fushe
në pjesën e parë, për shkak se mori
një goditje të keqe në fytyrë, në një
dyluftim. Ndeshjen e ardhshme
luajti me maskë mbrojtëse në
fytyrë, siç kishte bërë Carles Puyol,
lojtar i ekipit të parë, në një situatë
të ngjashme. Megjithatë, ylli nga
Rosario u lirua nga mbrojtësja pas
disa minutash, si pasojë e djer-
sitjes intensive.

Anglia mund të ketë ajkën e
futbollit dhe miliona pa fund për
të shpenzuar, duke qenë në qendër
të vëmendjes për mediat anem-
banë botës, por për sa i përket
numrit të tifozëve në stadiume
mbretëresha e botës është Gjer-
mania. Në një renditje që analizon
5 vitet e fundit dhe nxjerr mesata-
ren për ndeshje për çdo klub në
Europë, bie në sy se 5 nga 10 ekipet
me më shumë tifozë në stadiume
janë gjermanë. Borussia Dort-
mund është "top", me 80 mijë
tifozë për ndeshje, mesatarisht, një
çmenduri, sepse shifra të tilla edhe
Real Madridi e Barcelona i ëndër-
rojnë. Ndjek Manchester United
me 75 mijë tifozë për ndeshje në

Old Trafford, ndërsa shumë pranë
janë Barcelona e Bayern Munchen.
Reali i Madridit është i pesti në
botë, duke u afruar te 70 mijë
tifozë për ndeshje, ndërsa në ven-

din e gjashtë e mban Schalke 04,
që ekip nuk ka, por tifozët i ka të ja-
shtëzakonshëm. Në vendin e tetë,
me 52 mijë tifozë për ndeshje me-
satarisht, është Hamburgu, diçka e

pabesueshme, po të kemi parasysh
që klubi verior i Gjermanisë ta-
shmë merr pjesë në Bundesligën 2
dhe ka vite që është në kaos. Klubi
i themeluar vitet e fundit në Ame-
rikë, Atlanta United, është në ven-
din e dhjetë në botë, me rreth 51
mijë tifozë për ndeshje, arritje fan-
tastike, që konfirmon rritjen e fut-
bollit në Amerikë, sepse edhe Seat-
tle, me 42 mijë tifozë për ndeshje,
ka më shumë tifozë se Milan, Chel-
sea e Napoli. Çmenduria quhet
Sunderland: klubi anglez tashmë
është në kategorinë e tretë dhe ka
disa vite në krizë të thellë në çdo
drejtim, por në 5 vitet e fundit ka
pasur mesatarisht 39 mijë tifozë
për ndeshje!

Benatia drejt
rikthimit në
Itali, e kërkon
sërish Roma
Vetëm disa muaj më parë u
largua nga Juventusi, për të
luajtur në kampionatin e Ka-
tarit, por tani Mehdi Benatia
duket se ka ndërmend të
rikthehet në Serinë A. Pasi u
fol për një interesim të Romës
për të, ka qenë edhe vetë
mbrojtësi maroken që u ka
“shkelur syrin” verdhekuqve,
duke thënë se do të preferonte
të rikthehej të luante sërish
për ta. “Kam kaluar një kohë
mjaft të bukur te Roma. Garsia
më dha shumë besim dhe isha
kapiteni i tretë, pas Tottit dhe
De Rossit. Do të më pëlqente
të rikthehesha në kampiona-
tin italian dhe për më tepër,
me fanellën e Romës”, tha Be-
natia.

Aspas: Pogba
dhe Kante nuk
janë lojtarë
për Real
Madridin
Iago Aspas është kthyer në lojtar
vendimtar për Celta Vigo, që falë
golave të tij në ndeshjet e fundit
është larguar me 2 pikë nga zona
e ftohtë, duke refuzuar 7 milionë
euro pagë nga Kina, vetëm për të
ndihmuar ekipin ku u rrit si loj-
tar. Së fundi, ai ka dhënë një in-
tervistë për “Radio Marca” ku
zbuloi se tashmë Celta dhe ai
nuk shohin më nga poshtë ren-
ditjen, por pas dy fitoreve dhe
një barazimi në ndeshjen e fun-
dit, ata shohin me qëllimin që
vetëm të përforcojnë pozitat e
tyre në renditje. Më tej ai u ndal
të flasë edhe për merkaton e Real
Madridit, ku foli me emra konk-
ret. “Lojtarët që më pëlqejnë dhe
që do firmosja janë Hazard dhe
Mbappe. Hazard do jetë më i
vlefshëm se Mbappe për Realin.
Pogba apo Kante? Asnjërin, ata
nuk janë lojtarë për Real Madri-
din. Më pëlqen mesfusha me loj-
tarë që ka tani. Është në nivelin
më të mirë të saj, për më tej kanë
Ceballos, i cili është ndërkombë-
tare dhe ka pasur vazhdimësinë
që i nevojitet një 21-vjeçari. Për
shembull, Thiago Alcantara më
pëlqen më shumë se Pogba dhe
Kante”, tha Aspas.

Te Milani janë të qetë për rre-
zikun që mund t’i vijë nga UEFA
për Fair Play Financiar. Ish-kapite-
ni legjendar i kuqezinjve, tashmë
me rol drejtuesi në klubin e
zemrës, Paolo Maldini, ka folur për
“Mediaset” për mundësinë e dëni-
mit nga ana e UEFA-s. “Edhe vitin e
shkuar duhet të ishim përjashtuar
nga kompeticionet europiane, por
më pas ndërhyri Gjykata e Arbi-

trazhit Sportiv dhe gjithçka u
zgjidh”, tha Maldini. “Ne, si klub,
dëshirojmë që përballja të jetë
gjithnjë nëpërmjet dialogut. Fair
Play Financiar ka rritur detyrimet e
klubeve në futbollin europian, por
të mos lejosh një klub me borxhe
të impenjohet në merkato është e
papranueshme”. “UEFA e ka kup-
tuar se me këtë bord drejtuesish
Milani është një klub i shëndet-

shëm, pa borxhe, dhe që dëshiron
të rikthehet në nivelet e larta”.

Tifozë në stadiume: Gjermania në majën e botës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Maldini: S’trembemi nga UEFA

Messin priteni si “Zorro”, por jo për
herë të parë me maskë mbrojtëse

Kjo nuk do të ishte hera
e parë, që Leo luan me
një mbrojtëse të
fytyrës.  Përvoja e parë
nuk ishte e këndshme
për argjentinasin, ndaj
dëshiron ta shmangë të
luajturin me maskën e
pakëndshme, edhe pse
këtë e vendosin mjekët.
Debutimi i tij si "Zorro"
ndodhi shumë vite më
parë, konkretisht më
2003, kur u bashkua me
të rinjtë e Barçës
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DASHI 21. mars - 20. prill
Për te dashuruarit klime do jete e ngrohte dhe mjaft ba-

shkëpunuese. Do dini te shtoni edhe pak dozat e fantazisë dhe mund
te kaloni momente romantike. Beqaret do i shfrytëzojnë te gjitha
mundësitë për njohje, por nuk do kenë dëshirë te shkojnë me tej. Tani
për tani ata ndihen mire ashtu si janë. Me financat tregohuni pak me
vigjilente dhe keni për ta pare qe situata do mbetet e mire.

DEMI 21. prill - 21. maj
Marrëdhënia ne çift nuk do jete e kënaqshme sot dhe ne

disa momente mund te mendoni edhe te qëndroni pak kohe larg
njeri-tjetrit. Me mire kështu sesa te vazhdoni te debatoni. Beqaret
do kenë shume fat dhe do arrijnë te afrohen me personin e tyre te
ëndrrave. Shume shpejt edhe ata do i pushtoje pasioni. Ne planin
financiar do ju duhet pak me shume përkujdes.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Hëna do ju beje shume te kthjellet gjate kësaj dite dhe do

dini si te merrni masat e duhura për problemet e vogla qe keni pasur.
Çdo moment mes jush dhe atij qe keni ne krah do jete i ngrohte. Be-
qaret nuk do kenë dashuri me shikim te pare megjithatë njohjet do
jene interesante. Buxheti do jete i trazuar. Do keni dëshirë te papërm-
bajtshme për shpenzimet dhe buxheti do dobësohet goxha.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Priten konflikte te shumta sot për çiftet dhe ato do

lidhen me financat dhe pavarësinë. Mundohuni te reflektoni mire
sepse e nesërmja mund te jete edhe me e vështirë. Beqaret do jo-
shin pafundësisht, por nuk do mund te marrin përgjigje nga diku-
sh. Financat mund te destabilizohen nga Neptuni. Nëse nuk merr-
ni masa sa me pare situata do përkeqësohet vërtet shume.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Gjate kësaj dite partneri do ju beje kritika te vazhduesh-

me dhe gjerat do ju vështirësohen akoma me shume. Ne fakt ai ka
një arsye për gjithë këto, por ju mbetet ju ta gjeni. Beqaret do vazh-
dojnë te mbeten vetëm dhe nuk do arrijnë te gjejnë personin e
tyre te ëndrrave. Ne planin financiar mos shpresoni tek mbështetja
e planetëve, por mundohuni te zgjidhni çdo gjë vete.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite e mbushur me momente te lumtura ka për te qene

edhe për ju kjo e sotmja. Partneri do mundohet ne çdo moment t'iu
beje te buzëqeshni dhe te përjetoni emocione si asnjëherë me pare.
Beqaret, pa u munduar fare, do kenë sukses te madh ne dashuri. Te
ardhurat do rriten, por me to duhet te shlyeni a me pare borxhet e
hershme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do merreni vesh me se miri me partnerin tuaj gjate

kësaj dite dhe kënaqësitë kane për te qene akoma me te forta nga
me pare. Beqaret do e kenë te pamundur te fiksohen pas një per-
soni pasi do ju pëlqejnë shume njëherësh. Duhet te bëjnë edhe
pak durim. Për buxhetin do jete dite e begate. Gjendja do përmirë-
sohet me shume nga sa keni menduar.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do dashuroheni si te çmendur me partnerin tuaj gjate

kësaj dite dhe ne çdo moment do ju duket vetja sikur jeni neper ën-
drra. Beqaret do jene gati te bëjnë gjithçka vetëm qe ta ndryshojnë
jetën njëherë e mire. Disa miq do ju krijojnë kushte për takime
mbresëlënëse. Ne planin financiar do keni përmirësime te mëdha
dhe kjo fale perkujdesit dhe maturisë qe keni treguar se fundmi.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite e animuar ka për te qene kjo për çiftet. Edhe ata qe

kane pasur debate me pare do pajtohen dhe do ndihen me te
qete. Beqaret do bëjnë mire te mos nxitohen për asgjë sepse pa-
sojat ne te ardhmen mund te jene te renda. Buxhetin mbajeni
gjithë kohen nen kontroll nëse nuk doni te keni vështirësi me
pas. Shpenzimet për gjera qejfi duhet t'i harroni.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite e begate dhe me fat do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo moment dhe mund te
bëni edhe plane për te ardhmen se bashku. Beqaret nuk do mundin
dot te realizojnë takimet qe kane ëndërruar dhe kjo do i mërzitë disi.
Ne planin financiar do iu jepet mundësia ta stabilizoni situatën. Me
shume pak përpjekje gjithçka do ndryshoje për mire.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Jeta juaj ne çift ka për te qene shume e qete sot. Ne çdo

moment do ja kaloni mire pranë atij qe dashuroni. Toleranca dhe
durimi do jene pikat me te forta. Beqaret do takohen me persona
te thjeshte, por qe ne shpirt janë thesare te vërtetë. Ata nuk duhet
te lejojnë qe këto mundësi t'iu ikin nga duart. Financat nuk do kenë
probleme sepse do jeni te kujdesshëm me shpenzimet.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Urani do e beje jetën tuaj ne çift një ëndërr te vërtetë sot.

Nuk do rreshtin se përjetuari emocione dhe kënaqësi pafund. Be-
qaret qe nuk besojnë tek dashuria me shikim te pare, sot kane për
te ndryshuar mendim. Gjithë rrjedha e jetës se tyre do ndryshoje
për mire. Buxhetin do e riorganizoni dhe do bëni te pamundurën
qe ai te mbetet i qëndrueshëm.



24 MOZAIK
Koha, e shtunë, 13 prill 2019 

989 – Beteja e Abajdos: Perandori
bizantin Basili II mund Bardas Fokas

1055 – Peshkopi Gebhart van Aihsh-
tat emërohet si Papa Viktori II

1241 – Beteja e Theisit: Mongolët
mundin Mbretin hungarez Bela IV

1250 – Kryqëzata VII pëson disfatë
në Egjipt, Luigji IX zihet rob

1346 – Papa Klementi VI shpall Pe-
randorin gjerman Luigjin e Bavarisë për
lajmëtar

1367 – Beteja e Naheras Spanjë: Ka-
stilja dhe Anglia mundin Aragonin dhe
Francën

1517 – Armata osmane okupon Kai-
ron

1556 – Portugezi Marranos i cili
kthehet prap në Judaizëm ndizet i gjal-
lë me urdhërin e Papës

1759 – Franca mund Aleancën evro-
piane në betejën e Bergenit

1796 – Arrinë elefanti i parë në Ame-
rikë nga India

1796 – Beteja e Milesimos Itali: Na-
poleoni mund austriakët

1849 – shpallet Republika e Hunga-
risë

1882 – Formohet liga anti-semitike
në Prusi 

1883 – Alfred Paker akuzohet për ka-
nibalizëm

1921 – Formohet Partia Komuniste e
Punës në Spanjë

1924 – Referendumi grek për repu-
blikë

1928 – Fluturimi i parë Transatlantik
Europë-SHBA (Ficmoris – fon Huine-
feld – Keln)

SI E GJEN SHTËPINË?
Një i dehur e pyet policin:
Numëroji sa gunga i kam në kokë?
Dy - i përgjigjet polici.
Në rregull, do të thotë deri në shtëpi
i kam edhe tri shtylla..

Ai që nuk di të gënjejë, 
mendon se të gjithë njerëzit

thonë të vërtetën. 
(Franc Kafka)

Në Gjermani teksa prisni semaforin
të ndizet drita e
gjelbër, ju mund
të luani Table
Tenis ose Ping
Pong me perso-
nin që pret se-
maforin në anën
tjetër të rrugës. 

Niktofilia është
dëshira për të
gjet relaksim
dhe rehati në
errësirë. 

Në Brazil, të bur-
gosurit mund të
shkurtojnë dë-
nimin e tyre
nëse lexojnë li-
bra dhe shk-
ruajnë ese. 
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Veturat elektrike fluturuese po dalin
nga miti i fantashkencës dhe po demon-
strojnë qëndrueshmërinë e tyre, aq shumë
saqë jo pak kompani po konsiderojnë
prodhimin e tyre, sipas studimit të pu-
blikuar në revistën “Nature Communica-
tions” dhe të udhëhequr nga Universiteti i
Miçiganit. Për udhëtime të gjata me maki-
na fluturuese, konsumojnë më pak energji
dhe ndotin më pak benzinë se automjetet
elektrike, duke u bërë kështu një kandi-
dat i vlefshëm kundër ndotjes së ajrit. Sfi-
da me të cilën ballafaqohet sektori i tran-
sportit sot është pajtimi i nevojave të
udhëtarëve me zvogëlimin e emetimeve
ndotësve. Ndër zgjidhjet e sugjeruara dal-
lohen makinat elektrike që fluturojnë me
ngritje vertikale dhe ulje ose Vtol (nga
ngritja vertikale dhe ulja). Studiuesit të
udhëhequr nga Akshat Kasliwal, kanë he-
tuar leverdinë aktuale të këtyre mjeteve të
transportit të ardhshëm duke marrë para-
sysh konsumin e energjisë dhe emetimet
e gazrave serrë. Rezultatet tregojnë se për
udhëtime të shkurtra, nën 35 kilometra,

makina fluturuese nuk përfaqësojnë një
zgjidhje të mirë, sepse ata do të konsu-
monin dhe ndotnin më shumë se një
makinë me benzinë, për shkak të shpenzi-
meve të konsiderueshme të energjisë të
ngritjes. Situata ndryshon për udhëtimet
rreth 100 kilometra: me vetëm një pa-

sagjer në bord, emetimi i ndotjes është
30% më i ulët krahasuar me automjetet e
benzinës dhe 40% më i lartë se automje-
tet elektrike, ndërsa me të paktën tre pa-
sagjerë në bord, makinat fluturuese ndo-
tin më pak se të dyja opsionet,
respektivisht 52% dhe 6%.

Nuk i besonte
vetes se është 
i pasur, tërheqë 
10 milionë
dollarë nga
banka vetën 
t’i shihte
Afrikani më i pasur në botë, Aliko
Dangote, ka rrëfyer se si njëherë i
kishte tërhequr 10 milionë dollarë
nga banka vetëm që t’i shohë ato.
Dangote e ka thënë këtë në një
event të fondacionit Mo Ibrahim,
ku ka shtuar se i kishte tërhequr
10 milionë dollarë vetëm që të
vërtetohet se pasuria e tij prej 10.4
miliardë dollarësh nuk është
vetëm numra të shkruar. Ai tregon
aq thjesht se si i kishte tërhequr 10
milionë dollarë – pasi që në bankë
nuk kishte kufizime se sa para
mund t’i tërheqësh – dhe vetëm e
ka shkruar çekun,  i kishte vendo-
sur më pas në bagazhin e veturës
dhe i ka marrë me vete në shtëpi.
Kur ka shkuar në shtëpi, i ka
shikuar edhe njëherë, dhe sipas
tij, i ka thënë vetes: OK, tash po
besoj se kam para. Mirëpo kur Mo
Ibrahim e ka pyetur se sa para i ka
për momentin në kuletë, ai i është
përgjigjur që nuk e ka asnjë dollar
me vete.

Nuk është e çuditshme të shohësh qentë
në market, megjithatë prezenca e një deve
në këtë hapësirë është paksa e pazakontë.
Megjithatë, një person në Miçigan, i identi-
fikuar si Scott Lewis, solli me vete devenë
2.15 m në një dyqan për kafshë. Scott, i cili

rriti devenë në një fermë afër marketit, tha
se po merrte devenë me vete për ta shfrytë-
zuar më pas si një mjet udhëtimi. Kjo ngjal-
li habi tek konsumatorët që gjendeshin në
market, të cilët nxorën telefonat dhe filluan
të incizonin momentin e pazakontë.

Johnny Di Francesco (Australi) në resto-
rantin e tij "400 Gradi" në Melburn ka arritur
të bëj diçka interesante, duke hyr në Librin e
Rekordeve Botërore ‘Guinness’. Ai si ekspert i
gatimit të picave, duke lexuar lajmet e ndry-
shme për rekorde, vendosi të eksperimentoj
në përgatitjen e këtij ushqimi. Johnny deshi të
thyej rekordin që dikush tjetër e mbante me
përgatitjen e picave me 111 lloje të djathërave,
pasi më parë e kishte përgatitur me 99 të til-

lë. Frymëzimi i tij erdhi nga filmi i vitit 2014
‘Mutant Ninja Turtles’, ku personazhi përgatit
picën me shumë lloje të djathit. “Ne kishim
kërkesa nga klientët tanë për pica, kështu që
vendosëm të krijojmë një të tillë me 154 lloje
të djathit. Pra, nga rekordi me 99 lloje, ka-
luam në 111 dhe përfunduam në 154”, ka thënë
Johnny. Sipas atyre që e kanë provuar, pica ka
shije të mrekullueshme dhe të bën të shkosh
prapë në restorant për ta provuar.

Taksitë e së ardhmes do të jenë
veturat-fluturuese

Përgatitet pica me 154 lloje të djathit
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Ndodh edhe kjo, merr devenë me
vete në market
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