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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 15 prill - Ikjet e të rinjve dhe mungesa
çdo ditë e më e madhe e fuqisë punëtore në
Maqedoninë e Veriut, nuk është shkak që një
pjesë e konsiderueshme e punëdhënësve ta
përmirësojnë qasjen e tyre ndaj punëtorëve.
Këtë situatë më së miri e sqarojnë raportet
mujore të Komitetit të Helsinkit, që ju de-
dikohen të drejtave të punëtorëve. Vetëm gjatë
muajit mars, siç njoftojnë nga ky Komitetet,

deri tek ata për dhënien e ndihmës falas juri-
dike janë paraqitur 14 persona (punëtorë). Në
të shumtën e rasteve, punëtorët nga Komiteti i
Helsinkit kërkojnë që ti mbrojnë në procedurat
për shqetësim gjatë orarit të punës, për mos
pagesën e pagave dhe shtesave mujore, gjegjë-
sisht për mos llogaritjen e orarit plotësues në
punë, apo siç është rasti me mos rregullimin e
çështjes së pushimit vjetor...

S’ka siguri për punëtorët

15 DEN

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

Politika, etika,
matematika

Të gjithë ata që e kanë ndërmend
të votojnë në zgjedhjet presiden-
ciale të 21 prillit, do të duhej para-
prakisht të ripërkufizojnë disa çë-
shtje terminologjike, si një
kthjellim jo vetëm gramatikor,
por edhe semantik, për të kup-
tuar pastaj më mirë se ku buron
kuptimi i disa fjalëve me të cilat
aq shumë operohet në këtë fu-
shatë zgjedhore. Parasegjithash
do të duhej eliminuar të gjitha
dilemat dhe konfuzitetet që
prodhohen pa nevojë rreth kan-
didaturave, duke iu ndajshtuar
atyre atribute të qena e të paqe-
na. Teknikisht dhe...
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Për katër muaj, 
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"Një prej shkaqeve më të rëndësishme pse është vërejture rënia e prodhimit të qumështit të lopës
është mbyllja e një numri të madh të fermave në vend. Prodhimi i ulët vjetor i qumështit për kokë
lope, ushqimi i shtrenjtë për kafshë, çmimi i ulët i blerjes së litrës së qumështit të lopës, organizimi
i dobët i fermerëve, shpeshherë rregullat e padefinuara gjatë blerjes së qumështit, janë vetëm
disa prej shkaqeve për rënien e prodhimit të qumështit...", thonë në OEM

PRODHIM I DOBËT I QUMËSHTIT VENDOR
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Regjisori Qëndrim Rijani do të

vendosë për herë të parë një operë

shqiptare në Teatrin e Operas dhe

Baletit në Maqedoninë e Veriut.

Regjisori zbuloi se po punon prej

tre vitesh së bashku me Fatos Lu-

manin dhe Arian Krasniqin për të

sjellë operën “Skënderbeu”.

Në një bisedë për “RTV Ora”,

Rijani tha se kjo do dëshmojë ar-

ritjen e të drejtave të shqiptarëve

në shtetin fqinj.
“Opera e Skënderbeut është

një hap shumë i rëndësishëm.

Kam dy vite që po punoj me të dhe

është hera e parë që po e them pu-

blikisht. Unë, Fatos Lumani dhe

Arian Krasniqi, jemi duke bërë një

opera me emrin ‘Skënderbeu’. Dy

vite punë, do jetë opera e parë sh-

qiptare në teatrin e Operas në Ma-

qedonisë. Në historinë e Teatrit të

Operas dhe Baletit të Maqedonisë

deri në sot nuk është vendosur

asnjë opera shqiptare”, ka thënë ai.

Sipas regjisorit Rijani, ende

nuk është çarë kjo tabu deri në

fund atje brenda, por shprehet i

bindur se do arrihet.
“Akti në vetvete do dëshmojë,

nëse ne arrijmë si shqiptarë të Ma-

qedonisë të jemi në stadin më të

lartë kulturor, në shkallën më të

lartë të një niveli kulturor të përfa-

qësuar denjësisht atëherë mund

të flasim me teorinë e evropianizi-

mit dhe arritjen e të drejtave të sh-

qiptarëve të Maqedonisë”, theksoi

Rijani.
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Edhe një mauj na ndan nga

Cannes 2019 dhe ne mezi presim

të shohim çfarë ja rezervuar festi-

vali më prestigjoz i filmit në Eu-

ropë.
“Vera është këtu! Ne jemi të

kënaqur të njoftojmë se edicioni i

72-të i Festivalit të Kanës do të

mbahet të martën nga 14 deri të

shtunën më 25 maj 2019. Vini re

datat para se të harroni !, ” bën

tweet festivali i Kanës për këtë edi-

cion.
Për herë të parë në historinë e

tij, Festivali i Cannes do të hapet

me një film horror. Filmi “The

Dead Don’t Die” i regjisorit ame-

rikan Jim Jarmusch do të hapë per-

den e edicionit të 72-të të festiva-

lit prestigjioz për film.

Gjithsesi, ky film ka brenda saj

edhe anën komike pasi rrëfen për

gjendjen në qytetin Centerville ku

gjithçka është e çuditshme.

Në Centerville të vdekurit

ngrihen nga varri dhe sulmojnë të

gjallët, ka pak dritë, e madje edhe

kafshët kanë një sjellje të çudit-

shme.
estivali Ndërkombëtar i Filmit

në Kanë vjet ka njoftuar se u ka

ndaluar artistëve të marrin telefo-

nat e tyre celular në ngjarjen e kë-

tij viti dhe se nuk do të ketë më

projeksione të veçanta të filmave

për shtypin.
Zyrtari i festivalit Tyler Fremo

shpjegoi se “selfie” është i ndaluar

në “qilimin e kuq” të Festivalit të

Kanës, pasi kjo komplikon pro-

tokollin e ardhjes së zyrtarëve. Të

shohim këtë vit çfarë do të konfir-

mohet në lidhje me selfiet e

shumëpritura jo vetëm nga pjesë-

marrësit opr edhe nga fansat e

shumtë nëpër botë. Kjo është një

mënyrë për të qenë afër yjeve,

pohojnë shumë fansa në shumë

intervista…
Fremo njoftoi dy vjet më parë

rreth “përfundimit të kësaj prak-

tike qesharake dhe groteske” të

vetë fotografimit.
Organizatorët e festivalit, vitin

që shkoi, vendosën se nuk do të

ketë më projekte të filmave në

garën për Palmën e Artë vetëm

për gazetarët, por këtë vit do të

zbulojnë edhe përmbajtjen e fil-

mave si gjithë të tjerët.

Megjithatë, përsëri, gjithçka

mbetet për tu parë… këtë vit.

Festivali i Filmit i Cannes do të

mbahet nga 14 deri më 25 maj.

Zbulohet
shtëpia ku u
shkrua “Romeo
dhe Xhuljeta”
Shtëpia e Shekspirit në Londër,

në të cilën ka shkruar veprën

“Romeo dhe Xhuljeta”, sapo

është zbuluar falë kërkimeve

më të fundit. Historiani Xhofri

Marsh ka një dhjetëvjeçar që

analizon të dhëna të ndryshme

për të kuptuar me saktësi se ku

jetonte Shekspiri gjatë viteve

1590. Marsh i nisi kërkimet

menjëherë pasi u zbulua teatri

elizabetian në Shorediç të Lon-

drës Lindore, 2008. Historiani

donte të dinte nëse Shekspiri ka

qenë ende gjallë kur veprat e tij

po shfaqeshin në atë teatër.

Studimet e mëparshme kanë

dhënë idenë se Shekspiri ka je-

tuar në Londrën Qendrore,

pranë Stacionit të Rrugës Liver-

pul, pasi u shfaq në regjistrat e

taksapaguesve në vitet 1597-98.

Por vendi i saktë nuk u identi-

fikua asnjëherë.
Sipas Marsh, provat sugjerojnë

se Shekspiri ka jetuar në një ba-

nesë me pamje nga oborri i ki-

shës së Shën Helenës, në atë

rrugë, si qiramarrës i “Kompani-

së së Lëkurëshitësve”, një grup

që organizonte tregtinë elizabe-

tiane të lëkurës.
“Vendi ku Shekspiri jetonte në

Londër na jep një kuptim më të

qartë të aspiratave të tij në

lidhje me punën dhe jetën pri-

vate”, tha Marsh, i cili është edhe

drejtor i Departamentit të Tea-

trit dhe Interpretimit te Muzeut

“Viktoria dhe Albert”.
Ai shton se të jetuarit në një qy-

tet si Londra e kanë rritur statu-

sin e Shekspirit teksa zhvillonte

karrierën, duke kërkuar një em-

blemë familjare dhe duke bërë

plane që të jetonte në një shtëpi

të shtrenjtë në Stratford.

Vendet e Europës qendrore po

konkurrojnë egër mes tyre për të

marrë një pjesë nga buxhetet e

prodhimit të filmave ndërkohë që

gjigantët si Amazon, Netflix, apo

Hulu përgatiten të nxjerrin në treg

serialet më të reja plot fantazi.

Stafet e kualifikuara, kostot e ulta

të punës si dhe incentivat e këna-

qshme të prodhimit kanë tërhe-

qur prej kohësh prodhuesit

ndërkombëtare të filmave në Çeki

dhe Hungari. Por, tashmë edhe

vende të tjera përreth po futen në

“lojë”.
Polonia së fundmi ka mundë-

suar një ulje me 30% të kostove

të prodhimit të filmave, në

mënyrë që të ndjekë hapin, duke

detyruar Çekinë dhe Hungarinë

të rrisin incentivat. Në Çeki në

2018 investimet e huaja në fu-

shën e filmit kapën shifrën e 210

milionë dollarëve, për plot 38 fil-

ma apo seri të huaja. Në Hunga-

ri në 385 milionë për 333 prodhi-

me. Një tjetër direktivë

europiane pritet që t`i japë një

shtysë të re investimeve këtë vit,

duke i kërkuar platformave on-

demand që ti shesin audiencave

europiane në mënyrë që 30% e

produkteve të jenë europiane.

Seriali “Game of thrones”, një

ndër më të njohurit në botë sot, ka

bërë që industria e filmit në Eu-

ropën Qendrore dhe jug-lindore

të marrë një hov të madh. Seriali i

famshëm, i xhiruar në Dubrovnik

ka rritur ndjeshëm “oreksin” e sh-

teteve përreth./SCAN/

INDUSTRIA E FILMIT NË EUROPË

Cili shtet po i bën konkurrencë Hungarisë e Çekisë?

Seriali “Game of thrones”, një ndër më të njohurit në botë sot, ka bërë që industria e filmit

në Europën Qendrore dhe jug-lindore të marrë një hov të madh. Seriali i famshëm, i

xhiruar në Dubrovnik ka rritur ndjeshëm “oreksin” e shteteve përreth

Edicioni i 72-të i Festivalit të Kanës, nga 14 deri më 25 maj///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Skënderbeu”, opera e parë

shqiptare në Maqedoni

Në historinë e Teatrit

të Operas dhe Baletit

të Maqedonisë deri në

sot nuk është
vendosur asnjë opera

shqiptare 
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THAÇI PËR GUARDIAN: NUK
ËSHTË NË PLAN TË HIQET TAKSA
100% NDAJ SERBISË
Një marrëveshje për normalizim të
marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe
Serbisë, në një linjë me marrëveshjen hi-
storike në mes të Greqisë dhe Maqedonisë
së Veriut, ka mundësi që të ndodhë në vi-
tin 2019.
Kështu ka deklaruar presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi në një intervistë dhënë për
mediumin britanik “The Guardian”.
“Ne duhet që të ulemi qoftë edhe me ar-
mikun kryesor, por pa asnjë parakusht
dhe të provojmë që ta dëgjojmë njëri-tje-
trin”, ka thënë presidenti Thaçi në intervi-
stën e dhënë për Guardian para Konfe-
rencës së Berlinit që mbahet më 29 prill.
Bisedimet në mes të dy vendeve janë
ndërprerë që prej nëntorit, kur Kosova
vuri tarifë 100% për produktet nga Serbia.
Thaçi ka thënë se nuk është në plan që të
hiqet kjo tarifë, por ka shtuar se është e
nevojshme që të bëhet një progres i sh-
pejtë. Këmbëngulja ndërkombëtare dhe
mesazhet e përziera kanë qenë “Krijimi i
hapësirës për nacionalistët dhe populistët
në të dy anën e kufirit”, ka thënë ai.
“Shumë shpesh ajo bie tek egot e mëdha,
ndeshjet e personaliteteve dhe shumë
rrallë dëgjojmë për parimet, standardet
dhe vlerat”.
Thaçi ka hënë se ka investuar gjithë kapi-
talin politik të ndërtuar në dy dekada për
suksesin e bisedimeve dhe çmimi i dështi-
mit të vazhdueshëm do të shkonte në
dëm të të gjithë rajonit.
“Në rrethanat aktuale, me këto tensione,
unë nuk shoh arsye që ndonjë investitor i
huaj të vjen dhe të investojë në rajonin
tonë. Vetëm një marrëveshje e paqes sjell
prosperitet”, ka thënë ai.
Statusi i tanishëm i Kosovës, që është i
njohur nga disa vende evropiane, por jo të
gjitha, nënkupton se qytetarët e këtij ven-
di janë të vetmit evropianë në perëndim të
Bjellorusisë që ju kërkohen vizat për udhë-
tim në Zonën Shengen. Kufizimet e tilla
nuk aplikohet askund tjetër në Ballkan.
Një e treta e fuqisë punëtore të Kosovës
është e papunë. Thaçi ka fajësuar shtetet
anëtare të BE-së për komplikim të këtij
procesi, një referencë për mënyrën që
Gjermania, jo si SHBA, ka kundërshtuar
propozimin e Thaçit, veçanërisht atë që ai
e ka përshkruar si “korrigjim të kufirit”. Ka
pasur hapje të planeve jolegale për rajonin
të banuar me shumicë serbe – veriun e Ko-
sovës afër Mitrovicës që të bashkohet me
Serbinë dhe Lugina e Preshevës e banuar
me shqiptarë që bashkohet me Kosovën.
Në praktikë, rajoni i veriut të Kosovës ope-
ron në një formë të sovranitetit të dyfishtë,
me ndikim nga Kosova dhe Serbia. Thaçi
ka qenë një përkrahës i shkëmbimit të ter-
ritorit, por që ajo është kundërshtuar nga
Gjermania, e cila frikësohet se kjo mund
të çojë në kërkesa të tjera rreth kufijve
gjeografik në Ballkan, përfshirë pjesë të
dominuara nga serbët në Bosnjë që të
riorganizohen në vija etnike. SHBA, me të
cilat Thaçi është i afërt, është më
mendjehapur për planin. Thaçi ka thënë
se “demaskimi i kufirit” mund të jetë pjesë
e ndonjë marrëveshje të përbashkët
gjithëpërfshirëse dhe njohje reciproke me
Serbinë. Por ai thekson se “nuk mund të
ketë kufij në vija etnike. Është e pamun-
dur. Të dyja edhe Kosova edhe Serbia do të
mbesin vende multietnike”. Në përfundim
të vitit 2018 Kosova i shpalli tarifë 100%
Serbisë për produktet e saj. Serbia ka
këmbëngulur që kjo të tërhiqet si paraku-
sht për nisjen e bisedimeve. Imponimi i
tarifës ka çuar në dorëheqjen e katër krye-
tarëve të komunave në pjesën veriore të
Kosovës.
“Serbët e Kosovës janë tërhequr nga jeta
politike në Kosovës, përfshirë policinë dhe
gjyqësorin në veri të Kosovës”, ka thënë
Thaçi. “Askush nuk ka një përgjigje se si të
lëvizet përpara dhe viktimat më të mëdha
janë kosovarët, e në veçanti serbët e Ko-
sovës”, ka deklaruar Thaçi. 

(INSAJDERI, 15 prill)

MEDIACitate

Ata që votojnë do të duhej ta dine se në politikë jo
gjithçka që flitet realizohet, kurse më së paku ata që
pretendojnë të bëhen President. Por, në anën tjetër, të
gjithë duhet të votojnë sipas bindjeve të tyre, sepse
vetëm në këtë mënyrë i prishin skemat që paraprakisht
i vendos politika pa etikë dhe me shumë matematikë

Të gjithë ata që e kanë ndërmend të votojnë në zgjedhjet pre-
sidenciale të 21 prillit, do të duhej paraprakisht të ripërkufizojnë
disa çështje terminologjike, si një kthjellim jo vetëm grama-
tikor, por edhe semantik, për të kuptuar pastaj më mirë se ku
buron kuptimi i disa fjalëve me të cilat aq shumë operohet në
këtë fushatë zgjedhore.

Parasegjithash do të duhej eliminuar të gjitha dilemat dhe
konfuzitetet që prodhohen pa nevojë rreth kandidaturave,
duke iu ndajshtuar atyre atribute të qena e të paqena. 

Teknikisht dhe procedurialisht çdo njëri prej kandidatëve e
sheh veten President të ardhshëm dhe këtu nuk ka asgjë të
keqe. Legjitimiteti për të qenë kandidat presidencial nuk duhet
domosdoshmërisht të ketë ndonjë arsyetim të fortë logjik apo
etik. Nëse politikisht është gjithçka në rregull, fushata mund të
bëhet edhe pa pasur nevojë të konsultohet ndonjë literature sh-
tesë nga shkencat e edukimit, kurse akëcili kandidat e konside-
ron veten të denjë se i plotëson disa nga parametrat e domo-
sdoshëm për të qenë baba (ose mama) i kombit 

Por, janë disa probleme të tjera që e bëjnë garën interesante për
nga ekskluziviteti i naivitetit që plasohet aty këtu. Së pari, se-
cili prej kandidatëve presidencial para mbështetësve flet sikur
do të zgjidhej kryeministër i vendit. Njëri angazhohet për fre-
nimin e ikjes së të rinjve jashtë, tjera përgatitet për gjykatat
ndërkombëtare ku mendon se do t’i korrigjoj padrejtësitë që i
janë bërë gjoja atdheut të saj të dashur, kurse tjetri flet për
reforma në gjyqësor, për zbutje të varfërisë, për integrime euro-
atlantike etj. etj.

Problemi tjetër qëndron në faktin se të gjithë hiqen sit ë pava-
rur, kurse çdo njëri prej tyre e ka një ‘amëz’ partiake prej ku bu-
ron mbështetja politike. Në rrethana të tilla etika ia lëshon
vendin politikës dhe të gjithë ata që mundohen ta prezantojnë
veten si individë me pavarësi kristalore, nuk i bëjnë mirë shën-
detit moral të politikës, për të cilën aq shumë ata angazhohen.

Me fjalë të tjera, gjithkush që në këto zgjedhje mundohet të
kamuflojë politikën me floskula etike, do të kenë problem të
na bindin se janë të denjë për të qenë ‘babai i kombit’. Ajo çka
është politike, jo gjithmonë është edhe etike, kurse në të gjitha
kombinatorikat fshihet matematika, ose e numrit të votuesve
që do të dalin në rrethin e parë dhe të dytë, ose e bankënota-
ve që do të merren pas zgjedhjeve, madje edhe për ata që do
t’i humbin ato.

Politika, etika dhe matematika kanë njëfarë kuptimi nëse ven-
dosen në një varshmëri jolineare prej nga burojnë disa deriva-
te kuptimore që tregojnë edhe gjendjen reale të këtyre
zgjedhjeve. Ata që votojnë do të duhej ta dine se në politikë jo
gjithçka që flitet realizohet, kurse më së paku ata që preten-
dojnë të bëhen President. Por, në anën tjetër, të gjithë duhet të
votojnë sipas bindjeve të tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë i pri-
shin skemat që paraprakisht i vendos politika pa etikë dhe me
shumë matematikë.

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

Emin AZEMI

QEVERIA PËRFITON NGA MIGRIMI,
ZVOGËLON SHFRYTËZUESIT E
NDIHMAVE SOCIALE
“Lëvizjet migruese gjegjësisht shtegtimet
ekonomike kurbetçare të shqiptarëve të
Maqedonisë kanë qen dhe janë të shumta, jo
pse rajonet ku jetojnë shqiptarët janë regjione
pasive ekonomike, por si rezultat i papunësisë
dhe krizës ekzistenciale. Nëse i analizojmë
shkaktarët e këtyre shtegtimeve
(migracioneve), mundë të konstatojmë se
lëvizjet e këtilla në kohën e fundit bëhen nga
ndikimi i rrethanave ekonomike. Shtegtimet
ekonomike kanë përfshirë pjesën e popullsisë
së rritur dhe të aftë për punë të cilët në fillin i ka
karakterizuar migrimi sezonal ose i
përkohshëm (vetëm për një vit) në vendet e
Evropës Perëndimore, kurse sot ai ka karakter
tradicional dhe i trashëguar brez pas brezi.
Migrimi ekonomik ka kuriozitet të posaçëm
veçanërisht te njerëzit e rijë të cilët janë pa
punë e të cilët nuk mundë të punësohen dhe
perspektivën e shohin në botën e jashtme.
Papunësia sot paraqet një problem jo vetëm
ekonomik por problem sociologjik dhe politik,
krahas këtij dimensioni papunësia në thelb
është fenomen ekonomik, zgjedhje e së cilës
nuk duhet të kërkohet vetëm në sferën sociale
dhe politike por në ekonomin e tregut dhe
iniciativën e lirë duke krijuar kushte që secili të
jeton nga puna e vet. Se qytetarët migrojnë për
shkaqe ekonomike tregon edhe statistika e
shfrytëzuesve të ndihmave sociale. Po të
analizohen shfrytëzuesit e ndihmave sociale do
të shohim se rajoni Pollogut dhe rajoni
verilindor janë shfrytëzues më të madhej të
ndihmave sociale, si rezultat i papunësisë dhe
krizës ekonomike. Rajoni i Pollogut në vitin
2005 ndihma sociale kanë shfrytëzuar 43,504
persona, kurse tash shfrytëzojnë 23.703 persona
ose 7.64% e popullsisë që është përqindja më
lartë nga të gjitha rajonet në Maqedoni duke
përfshirë edhe rajonin verilindor pjesën e
Kumanovës me 9.26%. Ky zvogëlim i
shfrytëzuesve të ndihmave në krahasim me
vitin 2005 është, jo si rezultat i punësimit, por si
rezultat i migrimit dhe masave administrative
që përjashtonin shfrytëzuesit e ndihmave nga
kjo masë”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook, akademik Izet Zeqiri.

KURRË MOS HARRO...
"Hijen" fizike dhe psikologjike të Milosheviqit,
kasapit ballkanik, e mori ferri. Ndodh rrallë në
historinë e kombeve dhe të shteteve që, një
grua e përgatitur mirë nga aspekti edukativ -
arsimor, ta zhvillojë filozofinë dhe politikën
nacionaliste deri në praktikat më të ndyra të
kupollës së krimit. 
Mira, mbesa e D. Markoviqit, një komunist i
njohur i nomenklaturës së jugosllavizmit
diskriminues e fashizoid, përfaqësoi nën hije të
ftohtë, tipologjinë e serbizmit të kamufluar.
Ajo, pa shumë pompozitet publik, hyri në
mendjen e të shoqit dhe, u shndërrua në dorë
të hekurt të ndërtimit të kthinave të diktaturës.
Në të vërtë, s'ishte gjë tjetër veçse, një
doktoreshë e nacionalizmit serbomadh. 
Koha, ia çjerri maskën! I shoqi, Milosheviqi vdiq
në kthinat e burgut ndërkombëtar, kurse kjo
vetë, mbylli sytë larg Serbisë së saj të ëndërruar
si të madhe, ndërsa që zvogëlohet përditë. 
Në Beograd, dikush u mundua që ta përkujtoj
me nostalgji kriminale, por zëri i tij u mbytë
nga klithmat e opozitës në shesh ! Rreth e
rrotull Beogradit, po ashtu, përvijohen klithmat
e të gjallëve dhe të vdekurve që, kërkojnë
drejtësi të mohuar.  Krimi kurrë s'vjetrohet. Ai,
do t'i ndjekë nacionalistët serbë të tipit të
Pashiqëve, të Rankoviqistëve, të Milosheviqëve
etj., bashkë me aleatët dhe bashkëpunëtorët e
të gjitha ngjyrave edhe në varr..” ka shkruar në
profilin e tij në Facebook, shkrimtari nga
Prishtina, Fehmi Ajvazi

Politika, etika,
matematika
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Urim HASIPI

Tetovë, 15 prill - Vendet e zhvilluara
në Evropë i marrin të gatshëm kua-
drot në sferën e shëndetësisë. Kjo
sepse Maqedonia prodhon mjekë,
por nuk di ti mbajë në vend. Pagat
e ulëta, mos pasja e sigurisë në
vendin e punës, mungesa e apara-
turës për diagnostifim të së-
mundjeve të ndryshme... ka bërë
që shumë kuadro që përfundojnë
shkollimin në vend, të gjejnë punë

jashtë vendit, për një pagë dhe jetë
shumë më të mirë. Kështu thonë
nga Shoqata e Mjekëve Shqiptarë
të Maqedonisë, prej nga nënvi-
zojnë se Evropa po i merr të gat-
shëm kuadrot tona. 

“Evropa nuk prodhon mjekë,
dhe mu nga kjo, mjekët tanë të
ardhmen e kanë më të lehtë ta zh-
villojnë atje. Çfarë bëjmë ne në
Maqedoni? Tani na ngelin vendet
rurale pa mjek, madje edhe spita-
let nuk kanë mjek, sepse ne i kemi
prodhuar dhe nuk dimë ti pa-
guajmë. I vetmi problem i mjekëve
në Maqedoni është pagesa e ulët,
mëditjet e ulëta dhe tjetra - kush-
tet në vendin e punës akoma nuk
janë të rregulluara, sepse mun-

gojnë standardet dhe kushtet për
zhvillimin normal të punës.
Mjekut që punësohet qoftë në kli-
nikë, qoftë në ambulancën e
përgjithshme, i duhet një apara-
turë e cila do ta bëjë më të sukses-
shëm edhe mjekun”, thotë Nevzat
Elezi, kryetar i Shoqatës së Mjekë-
ve Shqiptarë. Vetëm këtë vit, për
katër muaj - 89 mjekë shqiptarë
kanë marrë vërtetime për t’u lar-
guar nga Maqedonia. Vitin e ka-
luar, ky numër ka qenë rreth 400
mjekë, të cilët janë larguar nga
vendi. Nga Shoqata e Mjekëve Sh-
qiptarë thonë se gati që tre vite,
Ligji për mjekët edhe pse është
dorëzuar në Ministrinë e Shën-
detësisë, nuk dërgohet në Parla-

ment për miratim. 
“Në anën tjetër, ne kemi Ligjin

për të drejtat e pacientëve dhe e
dini, edhe ju jeni dëshmitarë, që
kemi sulme të shpeshta gati se çdo
ditë të pacientëve ndaj mjekëve
për arsye se pacientët e kanë ligjin,
dinë se me çka të mbrohen, ndër-
sa mjeku akoma nuk e ka Ligjin për
mbrojtjen e profesionit të tij, dhe
janë pikërisht këto tre gjëra që
bëjnë që një të ri apo një të re,
qoftë edhe ata të cilët kanë për-
vojë, të largohen. Kjo ishte në atë
aspektin profesional. Ne kemi rro-
gat më të ulëta krahasuar me ven-
det e rajonit, jemi të fundit. Ikja e
mjekëve është një trend që nuk
mund të ndalet dhe besoni se do të

jetë shumë problematike. Në anën
tjetër, ne nuk mund të themi se
nuk kemi një Strategji për të
prodhuar mjekë të rinj, fatmirësi-
sht universiteti jonë, Fakulteti i
Mjekësisë ka akoma të interesuar
për studimet e shkencave mjekë-
sore, sepse në Evropë shumë pak
ka që studiojnë mjekësinë për ar-
sye se është shumë kohë e gjatë
për këto studime”, thotë Elezi. Në
Ndihmën e Shpejtë në Tetovë
thonë se ka raste kur mjekët lar-
gohen, por të njëjtit zëvendësohen
me mjekë tjerë. “Kemi mjekë të
cilët kanë punuar këtu, por tani
janë në Klinikën e Shkupit. Por
kemi edhe të atillë që janë larguar
në drejtim të vendeve më të zhvil-
luara për të ushtruar profesionin e
tyre në një punë më profitabile.
Vende e mjekëve që janë larguar,
shumica edhe janë zëvendësuar,
por ka vend për punësime akoma”,
tha Afrim Aliu, kryeshef në
Ndihmën e Shpejtë në Tetovë. Si
pasojë e kushteve në të cilët pu-
nojnë mjekët, viteve të fundit tren-
di i daljeve jashtë shtetit ka lënë
shumë spitale dhe ambulanca pa
kuadër adekuat. Dhe nga ajo që
po shihet, braktisja e vendit nga
mantelbardhët do të vazhdojë.

EVROPA NUK PRODHON MJEKË, I MERR TË GATSHËM 

Për katër muaj, 89 mjekë shqiptarë u larguan nga Maqedonia
Vetëm këtë vit, për katër
muaj - 89 mjekë
shqiptarë kanë marrë
vërtetime për t’u larguar
nga Maqedonia. Vitin e
kaluar, ky numër ka qenë
rreth 400. Nga Shoqata e
Mjekëve Shqiptarë thonë
se gati që tre vite, Ligji për
mjekët edhe pse është
dorëzuar në Ministrinë e
Shëndetësisë, nuk
dërgohet në Parlament
për miratim

Koha
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Tetovë, 15 prill - Kandidati presidencial Ble-
rim Reka, në tubimin në Zhelinë, porosi-
ti se më 21 prill do të ndodhë ndryshim i
madh me të kaluarën politike. Ai tha se
me konceptin e tij të ri do t’i korrigjojë po-
litikat e deritanishme të pushtetit. “Që të
bëhet shteti, duhet të ketë sundim të së
drejtës. Nuk kemi opsion tjetër, përveç
BE dhe NATO, ndërsa korrupsioni dhe pa-
punësia duhet të ndalen. Duhet të dihet
edhe se ne nuk jemi popull për statistika,
por ne jemi shqiptarë”, tha Reka.

Kryetari i Aleancës së Shqiptarëve,
Ziadin Sela, dërgoi kritika deri de LSDM-
ja dhe BDI-ja, sepse sipas tij, shqiptarët
në këtë koalicion nuk janë përfaqësuar
mirë. “Kemi për detyrë ta heqim maskën
e juaj dhe atë që 18 vite manipuloni me
shqiptarët. Ne asnjëherë nuk do ta përk-
rahim dikë që nuk është si ne dhe nuk
është shqiptar”, tha Sela. Gjithashtu, Sela
pati dhe mesazh për ata që janë kundër
Blerim Rekës. "Ne e kemi të lehtë të vijmë
të bëjmë fushatë para shqiptarëve, ata
mundohen që të na devijojnë qëllimin
dhe na quajnë nacionalist. Sepse ne ja-
pim mesazh për tu përkrahur shqiptari,
nëse kjo është nacionalizëm. Po pra, jemi
nacionalsit. Por çka jeni ju që dërgoni me-
sazhe kundër kandidatit shqiptar? Këtë
fjalë do të ua thotë populli më 21 prill", u

shpreh Sela.
Para banorëve të Zhelinës foli dhe

kryetari i Lëvizjes Besa, Bilall Kasami, i
cili tha se BDI-ja nuk duhet të bëjë kon-
senzus të tillë, pasi “kur bën diçka së pari
flet me vëllezërit, jo me fqinjët”. “Penda-
rovski e din se nuk do ta ketë votën e pa-
stër të shqiptarëve. BDI-ja në vitin 2014
nuk e përkrahi pasi që ishte opozitë, e
tani jep përkrahje, sepse është pjesë e
pushtetit”, tha Kasami. Në tubim fjalim
mbajti dhe kryetari i Komunës së Zhe-
linës, Blerim Sejdiu.

Ndryshe, kanë mbetur më pak se një

javë nga zgjedhjet e reaundit të parë që
do të zhvillohen më 21 prill. Fushata do të
zgjasë deri 19 prill, pas çka pason heshtja
24-orëshe zgjedhore, një ditë para ditës
së votimit. Këto janë zgjedhjet e para pas
hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Prespës,
me të cilën është zgjedhur kontesti për
emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe
vendi e mori emrin Republika e Maqedo-
nisë së Veriut. 

Më 21 prill në vend, krahas zgjedhje-
ve presidenciale do të mbahen edhe
zgjedhje të parakohshme për kryetarë të
komunave Ohër, Dibër dhe Novo Sellë.

Siljanovska: Politika 
e keqe nuk mund ta
shkel të drejtën
Shkup, 15 prill - Kandidatja për presidente, e
përkrahur nga VMRO-DPMNE-ja, Gordana
Siljanovska-Davkova, në Sveti Nikollë porosi-
ti se pa sundimin e së drejtës dhe drejtësisë,
pa luftë me krimin dhe korrupsionin, luftë
me nepotizmin, pa sistem të përmirësuar
shëndetësor dhe arsim cilësor, vështirë se do
të marrim datë për negociata me BE-në. “Poli-
tika e keqe nuk mund ta shkel drejtësinë. Po-
litika e keqe duhet të sanksionohet. Pushteti
non-stop flet për politikë, e ne non-stop i pa-
ralajmërojmë në të drejtën, por të drejtën
para politikës”, tha mes tjerash Siljanovska-
Davkova. Ajo theksoi se gjatë dy viteve të ka-
luara populli është mërzitur nga “politika e
pashpresë”, ndërsa pasojat, siç tha, janë të
dukshme dhe të njohura.

Shkup, 15 prill - Kemi një mundësi të
papërsëritshme si gjeneratë për të
lënë trashëgimi të përhershme pas
nesh. Është garantuar shtet i si-
gurt, partner i botës demokratike,
pjesë e barabartë nga aleatët më të
rëndësishëm botërorë. Ata të cilët
mendojnë se pa NATO dhe BE
mund t’i zgjidhim problemet
dhjetëvjeçare me zhvendosjen, me
sferën sociale, se mund ta garan-
tojmë sigurinë dhe stabilitetin, e
gënjejnë veten. Nga pavarësia e
deri më sot vetëm një është rruga
drejt progresit dhe çon përmes BE-
së dhe NATO-s, tha kandidati për
presidenti nga LSDM-ja dhe koali-
cioni Stevo Pendarovski në mitin-
gun e djeshëm qendror në Shkup.
Nuk kemi, theksoi ai, më shumë
gjenerata për të humbur dhe pran-

daj nuk do t’i lejojmë opozitës po-
litike të na kthejë nga rruga për-
mes të cilës hapërojmë.

“Të gjithë atyre të cilët duan të
na kthejnë mbrapa duhet t’u the-
mi se jo vetëm që nuk do të
kthehemi mbrapa, por të gjithë së
bashku do të shkojmë përpara.
Nuk kërkoj mbështetje vetë, për
t’u bërë president, por kërkoj mbë-
shtetje për konceptin e ardhmëri-
së, koncept një shoqëri për të
gjithë. Këto nuk janë vetëm
zgjedhje të zakonshme për presi-
dent, në këto zgjedhje zgjedhim
opsion për të vazhduar përpara
drejt ardhmërisë”, ka thënë Pen-
darovski. Me vite, siç theksoi, kemi
hapëruar nëpër këto rrugë me sh-
presën dhe besimin se do të lirohe-

mi nga veset e regjimit, të cilat e
mbysin lirinë, e shkelin demokra-
cinë dhe e robëruan shtetin. “Sot i
kemi hedhur veset e regjimit dhe
tani hapërojmë në rrugën e eu-
rointegrimit, drejt zhvillimit eko-
nomik dhe avancimit të përgjith-
shëm shoqëror. Në këtë rrugë nuk
jemi të vetëm. Rreth nesh mijëra
shkallë të tjera e hapërojnë rrugën
e njëjtë përmes të cilit shkojmë.
Edhe sot njëjtë si në tre vitet e fun-
dit shkojmë së bashku përpara”,
tha Pendarovski.

Ai theksoi se për të nuk është
me rëndësi nga cila kombësi janë
qytetarët, nga cila përkatësi fetare,
si është situata e tyre sociale dhe
nëse janë pjesë e pushtetit ose nga
opozita sepse, siç shtoi, me rëndë-

si është të gjithë të kenë drejtësi.
Para të pranishmëve, Pendarovski
u obligua se do të zhvillojë poli-
tika të bashkimit e jo të ndarjeve.
“Kam ndërmend të pajtoj, e jo të
shkaktoj konflikte. Si president do
të punoj pa u lodhur në përfundi-
min e anëtarësimit tonë në NATO,
të jem prijës për anëtarësim në
BE”. Duke folur për kundër kandi-
daten e tij Gordana Siljanovska-
Davkova tha se ajo as nuk dëshi-
ron, as nuk mund të jetë
presidente e të gjithë qytetarëve,
sepse vetëm dëshiron të jetë pa-
sardhëse e Gjorge Ivanovit. Në fja-
limin e tij lideri i LSDM-së dhe
njëherit kryeministër Zoran Zaev
tha se “përfundoi koha e kriminelë-
ve dhe mbrojtësve të krimit”. “Re-

publika e Maqedonisë së Veriut do
të marrë një president për të cilin
ardhmëria e shtetit nuk është
aventurë, por obligim, ndërsa ai
nuk është një udhëtar në kërkim,
por prijës. I fituam ndarjet, ur-
rejtjen , konfliktet dhe trazirat.
Evropa aludon, ndërsa qytetarët
duan të vazhdojë politika jonë që
të shkojë përpara. Presidenti i ri do
të jetë njeri i cili dëshiron, mund
dhe duhet të shkojë përpara - ai
është Stevo Pendarovski”, tha Zaev
në mitingun qendror në kryeqytet.

Tani më jemi, tha Zaev, pjesë e
NATO-s dhe deri në fund të vitit do
të jemi anëtarja e 30-të e plotfuqi-
shme. “Shkojmë drejt BE-së dhe
presim që ajo t’i vlerësojë refor-
mat në shtëpi dhe marrëdhëniet
e mira fqinjësore dhe verës të mar-
rim datë për fillimin e negociatave
për të cilat seriozisht po përgatite-
mi”. Mitingu u mbajt para Delega-
cionit të BE-së, ndërsa i priu marsh
nëpër rrugët e qendrës së Shkupit.
tubimi filloi me fjalimin e hend-
bollistit Naumçe Mojsoski, i cili tha
se ky vend ka ndeshje të rënda para
vetes me synime të larta dhe me
suksese të mëdha. Fjalim kishte
edhe zëvendëskryeministri për çë-
shtje evropiane, Bujar Osmani, si-
pas të cilit, Pendarovski është
lajmëtar i ardhmërisë evropiane
dhe simbol i integrimit të brend-
shëm, i cili, siç tha, do të bashkojë
edhe në të mirë edhe në të keqe.

REKA NË ZHELINË

Jemi shqiptarë, nuk jemi popull për statistikë
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PENDAROVSKI NË SHKUP 

Vetëm një rruga çon përmes BE-sëdhe NATO-s
Fjalim kishte edhe
zëvendëskryeministri
për çështje evropiane,
Bujar Osmani, sipas të
cilit, Pendarovski është
lajmëtar i ardhmërisë
evropiane dhe simbol i
integrimit të
brendshëm, i cili, siç
tha, do të bashkojë
edhe në të mirë edhe në
të keqe
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Shkup, 15 prill - Ikjet e të rinjve dhe
mungesa çdo ditë e më e madhe e
fuqisë punëtore në Maqedoninë e
Veriut, nuk është shkak që një pje-
së e konsiderueshme e
punëdhënësve ta përmirësojnë
qasjen e tyre ndaj punëtorëve. Këtë
situatë më së miri e sqarojnë ra-
portet mujore të Komitetit të Hel-
sinkit, që ju dedikohen të drejtave
të punëtorëve. Vetëm gjatë muajit
mars, siç njoftojnë nga ky Komite-
tet, deri tek ata për dhënien e

ndihmës falas juridike janë paraqi-
tur 14 persona (punëtorë). Në të
shumtën e rasteve, punëtorët nga
Komiteti i Helsinkit kërkojnë që ti
mbrojnë në procedurat për sh-
qetësim gjatë orarit të punës, për
mos pagesën e pagave dhe shte-
save mujore, gjegjësisht për mos
llogaritjen e orarit plotësues në
punë, apo siç është rasti me mos
rregullimin e çështjes së pushimit
vjetor.“Ne si Komitet për të drejtat
e njeriut nga një punëtore ishim
të njoftuar se punëdhënësi i saj
nuk i respekton dispozitat e para-
para me Ligjin për siguri të shën-
detit gjatë punës. Ajo vlerëson se
shefi i saj nuk i ka ndërmarrë të
gjitha masat e domosdoshme për
mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë
së saj. Natyra e aktiviteteve që ajo
i ka ndërmarrë gjatë orarit të
punës ka ndikuar negativisht në
shëndetin e saj dhe ka kontribuar
në përkeqësimin e gjendjes së saj
shëndetësore”, thonë nga Komite-
tit i Helsinkit.Një pjesë e mirë e
punëdhënësve në Maqedoninë e

Veriut nuk i marrin parasysh kërke-
sat dhe vërejtjet e punëtorëve të
tyre sa i përket ndërrimit të vendit
të punës për shkak të gjendjes
shëndetësore. Komiteti i Helsinkit,
duke e shqyrtuar një rast të tillë, ka
arritur të vërtetojë se një punëtore
përkundër rekomandimeve të
mjekëve që nuk guxon të punoj në
atë pozitë, me insistim të
punëdhënësit ka vazhduar të qën-
droj në atë vend pune. Kjo gjendje
ka zgjatuar gati një vit dhe përfun-
dimisht ka ndryshuar pas kërke-
sës me shkrim që e ka dorëzuar
punëtorja.

“Ndërkohë, punëdhënësi ndaj
punëtores ka ngritur procedurë di-
siplinore për shkak të mos respek-
timit të vërejtjeve gojore dhe mos
përmbushjes së detyrave të punës.
Kësisoj, asaj i është shqiptuar masë
disiplinore - gjobë në të holla. Pas
kësaj ngjarje, punëtorja ka iniciuar
procedurë gjyqësore para gjykatës
përkatëse. Përderisa ne si Komitet
kemi dorëzuar kërkesë për realizi-
min e inspektimit të jashtëzakon-

shëm nga Inspektorati shtetëror i
punës, me propozim të ngritjes së
procedurës penale ndaj
punëdhënësit”, thuhet në raportin
e Komitetit të Helsinkit.

Ndryshe, nga atje rekoman-
dojnë se punëdhënësi ka për obli-
gim që punëtorëve t’ju ofrojë si-
guri në punë në çdo aspekt. Në
kuadër të obligimeve të tij,
punëdhënësi duhet të ndërmerr
masa për krijimin e hapësirës së
sigurt për punëtorët, përfshi edhe
sigurinë nga rreziqet profesiona-
le.

Të mbështetur në procedimin e
shumë ankesave dhe lutjeve për
mbrojtje të të drejtave të punë-
torëve, nga Komiteti i Helsinkit
apelojnë që punëdhënësit ti sigu-
rojnë punëtorët e tyre. Nëse një
gjë e tillë mungon, atëherë ata i
bëjnë thirrje Inspektoratit shtetë-
ror të punës, konform kompeten-
cave që ai ka, të veprojë sipas ligjit
dhe të inicion procedura penale
kundër punëdhënësve të kësaj ka-
tegorie. (O.Xh)

Shtrenjtohen
derivatet e
naftës
Shkup, 15 prill - Komisioni
Rregullator për Energjetik ka
vendosur që të shtrenjtoj
çmimet e derivateve të
naftës. Në bazë të vendimit
çmimet e enzimave do të sh-
trenjtohen për 2.5 deri në 3
denarë, ndërsa dizeli për 1.5
denarë. Pas mesnate një litër
EUROSUPER 95 do të shitet
për 71.5 denarë, ose për tre
denarë më shtrenjtë nga
çmimi i tanishëm. EUROSU-
PER BS 95 do të shtrenjtohet
për 2.5 denarë dhe tani një
litër do të kushtojë 73 de-
narë. Dizeli shtrenjtohet për
1.5 denarë dhe sipas vendi-
mit të ri një litër dizel do të
kushtojë 62.5 denarë. Do të
shtrenjtohet edhe çmimi i
Vajit ekstra të lehtë për am-
visëri dhe tani do të kushtojë
51 denarë.

Akoma pa
marrëveshje
për
Prokurorinë
speciale
Shkup, 15 prill - Grupi i
punës i VMRO-DPMNE-së
këtë fundjavë në Ministrinë
e Drejtësisë sërish dërgoi
materiale për propozim-
ligjin për prokurorinë pu-
blike, por dallimet kryesore
mbeten edhe më tej. “Këtë
vikend që kaloi nga VMRO-
DPMNE dërguan materiale
sërish, por dallimet kryeso-
re mbeten edhe më tej. Ma-
terialet nuk ishin në pajtim
me rekomandimet evropia-
ne për hapjen  e negociata-
ve. Bisedimet do të vazh-
dojnë”, thonë nga Ministria
e Drejtësisë. Grupet e
punës të pozitës dhe opo-
zitës deri tani kanë mbaj-
tur disa takime për Ligjin e
prokurorisë publike, me të
cilin duhet që të zgjidhet
statusi i Prokurorisë Spe-
ciale Publike. Dallimet
kryesore janë statusi i
ardhshëm dhe funksionimi
i PSP-së, fati i procedurave
që tashmë kanë filluar
edhe përdorimi i argumen-
teve. Për miratimin e Ligjit
për prokurori publike  e do-
mosdoshme është shumica
e dy të tretave dhe  ky është
edhe një kusht për
marrjen e datës për hapjen
e negociatave me Bashki-
min Evropian.

Omer XHAFERI

Shkup, 15 prill - Një grup prej katër
personash, deri më tani ende të
panjohur për organet e rendit,
mëngjesin e së hënës kryen
plaçkitjen e bankës NLB Tutunska,
në lagjen Butel të Shkupit. Gjatë kë-
saj vjedhje, hajnat e kanë sulmuar
rojën e bankës, 26 vjeçarin E.E.,
ndërkohë sipas dëshmitarëve oku-
larë, hajnat kanë shtënë me armë,
por fatmirësisht askush nuk është
lënduar. Nga ana tjetër, as policia
dhe aq më pak drejtuesit e bankës
nuk kanë treguar se sa është shuma
e parave të cilat hajnat kanë arritur
ti grabisin. Pas denoncimit për
vjedhje në vendngjarje janë paraqi-
tur njësitë e para të policisë.

Siç mëson gazeta KOHA, bren-

da objektit të bankës është gjetur
edhe një karikator pistolete. Përde-
risa, disa kilometra më larg, në afër-
si të lumit “Serava”, në afërsi të var-
rezave të qytetit në Butel, është
gjetur vetura “Golf 5”, e djegur plotë-
sisht, me të cilën mendohet se janë
arratisur nga vendi i ngjarjes haj-
nat. Vjedhja, sipas Policisë së Shku-
pit, është raportuar në ora 10:30,
ndërsa autorët e vjedhjes, pasi kanë
djegur veturën “Golf 5”, kanë arritur
të largohen me një tjetër “Golf 5” në
drejtim të panjohur deri më tani. 

Ndryshe, pa dhënë detaje më
të hollësishme se çka në realitet ka
ndodhur të hënën në mëngjes, nga
banka NLB Tutunska, përmes një
njoftimi drejtuar mediave, kanë
thënë se të gjitha paratë janë të si-

guruara dhe se për rrjedhën e heti-
meve, janë në koordinim me orga-
net hetuese.

“Mëngjesin e sotëm në filialin e
bankës NLB Tutunska në Çair
ndodhi një plaçkitje. Klientët tanë
të cilët ishin të pranishëm në këtë fi-
liale dhe të punësuarit e bankës,
janë të sigurt dhe në gjendje të
mirë. Për momentin, banka po ba-
shkëpunon me organet përkatëse
me qëllim zgjidhjen sa më të sh-
pejtë të rastit. Mjetet e klientëve
tanë janë të sigurta, për shkak se
banka i ka të siguruara të gjitha
mjetet dhe pronën. Paralelisht me
organet hetuese jemi duke punuar
në konstatimin e lartësisë së dëmit
të bërë, me çka në mënyrë shtesë
do ta njoftojmë opinionin”, thuhet

në kumtesën e bankës NLB Tutun-
ska.

Ndryshe, brenda dy muajve, kjo
është vjedhja e dytë e filialeve të
bankave në Shkup. Në fillim të
muajit shkurt, në rrugën e “Kaça-
nikut”, në lagjen Vizbeg, u plaçkit
ekspozitura e “Halk Bankës”.
Atëkohë, siç njoftuan nga MPB,
vjedhjen e kishin një grup prej pesë
personave, të maskuar.

Me tu futur në objektin e “Halk
Bankës”, hajnat i kishin shtrirë për
toke të pranishmit dhe kishin fil-
luar të plaçkitin, respektivisht për
shkurtë kohë kishin ikur në drejtim
të panjohur. Deri më tani Policia e
Shkupit nuk ka njoftuar se vallë
është arrestuar dikush për këtë
vepër. 

• Vetura Golf 5 e djegur e hajnave u gjet në afërsi të lumit Serava në varrezat e Butelit

KOMITETI I HELSINKI ALARMON PËR TË DREJTAT E PUNËTORËVE

S’ka siguri për punëtorët
Një pjesë e punëdhënësve
në Maqedoninë e Veriut
nuk i marrin parasysh
kërkesat dhe vërejtjet e
punëtorëve të tyre sa i
përket ndërrimit të vendit
të punës për shkak të
gjendjes shëndetësore.
Komiteti i Helsinkit ka
arritur të vërtetoj se
punëtorë të shumtë,
përkundër
rekomandimeve të
mjekëve se nuk guxojnë të
punojnë në pozita të
caktuara, me insistim të
punëdhënësve, vazhdojnë
të qëndroj në vendet
paraprake të punës

PËR DY MUAJ VIDHEN DY BANKA NË SHKUP

Sulmojnë, vjedhin dhe zhduken
Vjedhja, sipas Policisë
së Shkupit, është
raportuar në ora
10:30, ndërsa autorët
e vjedhjes, pasi kanë
djegur veturën “Golf
5”, kanë arritur të
largohen me një
tjetër “Golf 5” në
drejtim të panjohur
deri më tani

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

Koha
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Shkup, 15 prill - Një ton marijuanë
ka sekuestruar vitin e kaluar doga-
na në 16 aksione për parandalimin
e kontrabandimi me narkotikë. Në
aksionet sipas raportit të Drejtori-
së së Doganave për punën gjatë vi-
tit të kaluar, janë sekuestruar rreth
tre kilogramë kokainë, heroinë dhe
narkotikë tjerë.

“Mënyrat e fshehjes dhe mbu-
limit të mallit ilegal dhe të nda-
luar po bëhen gjithnjë e më të
ndërlikuara, më të sofistikuara.
Për identifikimin dhe zbulimin e
rasteve të tilla dhe orientimin
adekuat të resurseve dhe aktivite-
teve tona për shkatërrimin e tyre

gjithmonë shfrytëzojmë të dhë-
na dhe informacione të shërbimit
të zbulimit nga analiza e zbatuar
për rrezik. Që të kemi siguri më të
madhe në kufij punojmë në
mënyrë permanente në përmirë-
simin e metodave dhe shkathtësi-
ve në bazë të analizës së rrezikut”,
theksojnë në Raport. Krahas
narkotikëve, në vitin 2018 janë
ndaluar 13 tentime të kontraban-
dimi të 41.786 copë ilaçe dhe paji-
sje ndihmëse. Sipas të dhënave
janë kontrabanduar tableta, in-
sulinë në formë stilografi, krem,
kapsolla, ampula, anestezi, in-
strumente dhe materiale stoma-

tologjike.
Janë ndaluar 40 tentime për

kontrabandim me cigare me ç’rast
doganierët kanë zbuluar 345.042
copë cigare dhe prodhime tjera
duhani. Pastaj gjashtë tentime për
kontrabandim të nëntë kilogramë
argjend në granula dhe mbi dy ki-
logramë stoli ari. Janë kontraban-
duar edhe ushqim dhe pije. Edhe
prodhime luksoze janë gjetur në
listën e kontrabandistëve. Dogana
ka zbuluar rreth 5000 copë veshje
luksoze, aksesor mode dhe kozme-
tikë, janë zbuluar parfume, syze
për diell,orë… Qytetarët kanë ten-
tuar ilegalisht të kontrabandojnë

308.730 euro, 31.500 dollarë,
32.300 franga zviceran dhe 13.000

funta britanik që janë zbuluar nga
doganat në 32 tentime. (O.XH)

Për tre muaj, 22
këmbësorë të lënduar
Tetovë, 15 prill - Gjatë tre muajve të kaluara të kë-
tij viti, gjithsej 22 këmbësorë kanë qenë të lën-
duar në aksidente trafiku, të cilat kanë ndodhur
në rajonin më të gjerë të Tetovës.
Nëntëmbëdhjetë prej tyre kanë mbaruar me
lëndime të rënda trupore, kurse tre këmbësorë
kanë kaluar me lëndime më të lehta trupore.
Shkaku më i shpeshtë i këtyre aksidenteve ka
qenë shpejtësia e papërshtatshme sipas kushte-
ve dhe llojit të rrugës, si dhe mosdhënia e për-
parësisë së kalimit të këmbësorëve në vendkali-
met për këmbësorë. Për këtë shkak, Sektori për
punë të brendshme Tetovë përsëri apelon vozitë-
sit që t’i respektojnë rregullat dhe dispozitat
ligjore në trafik, kur bëhet fjalë për pjesë-
marrjen e këmbësorëve në trafik, detyrimisht të
japin përparësi kalimi, në vendkalime për
këmbësorë dhe posaçërisht të kenë kujdes të
madh nëpër udhëkryqet që gjenden në afërsi të
shkollave. Në të kundërtën, do të sanksionohen
në mënyrë adekuate ligjore, me parashtresa dhe
gjoba me para, të cilat për këtë lloj të shkeljeve
është 300 euro në kundërvlerë të denarit.
Këmbësorët këshillohen që të kenë kujdes mak-
simal dhe në mënyrë të ndërgjegjshme të sillen
në trafik, të mos i kalojnë rrugët vend e pa vend,
dhe në mënyrë të rregullt të lëvizin nëpër vendet
ku nuk ka trotuare, kurse gjobat për mos respek-
timin e rregullave gjatë kalimit të rrugës apo lë-
vizjeve që kryejnë në trafik janë prej 20 deri 45
euro në kundërvlerë të denarit. (U.H)

Shkup, 24 aksidente me
dy të lënduar rëndë 
Shkup, 15 prill - Një vozitës dhe një bashkudhëtar
janë lënduar rëndë, ndërsa nëntë persona kanë
marrë lëndime të lehta në 11 nga gjithsej 24
fatkeqësi të regjistruara gjatë fundjavës në rajo-
nin e SPB Shkup. Nga komunikacioni janë përja-
shtuar 77 vozitës, prej të cilëve pesë fillestarë,
ndërsa 71 para se të pajisen me patentë shofer.
Janë përjashtuar nga komunikacioni edhe 52 au-
tomjete, 50 të paregjistruara dhe dy të mbin-
garkuara. Janë shqiptuar 21 masa për parkim jo
të rregullt, ndërsa “karotreci” ka larguar 145 au-
tomjete. Policia sanksionoi edhe 13 vozitës për
kalim në dritë të kuqe, pesë për mosdhënie të
përparësisë këmbësorëve në vendkalim të shë-
nuar për këmbësorë, tre për reshtim të parregul-
lt, dy për tejkalim të parregullt. Janë shqiptuar
masa për 37 vozitës për përdorim të celularit, 16
për mosmbajtje të rripit të sigurimit.

Shkup, 15 prill - Thasë të zinj përplot me
letra dhe regjistra nga ndërtesa e tretë e
Ministrisë së Punëve të Brendshme janë
djegur në lokacionin "Brest", i cili gjendet
në aeroportin e Shkupit në pjesën ushta-
rake. Këtë dje në seancën e lëndës "For-
tesa 2" të PSP-së e tha dëshmitari Mirçe
Micevski, i punësuar në MPB, i cili me
urdhër të eprorit të tij Nikolla Boshkov-
ski, me një kolegë tjetër ka mbushur një
furgon Reno me materiale nga bodru-
mi i teknikës operative të MPB-së.

"Në bazën në Brest na priti Vanço
Cvetanovski, i cili tashmë kishte siguruar

vend për djegien e ndërtuar me gurë,
ndërsa kishte edhe aparate kundër zjar-
rit", tha Micevski, ndërsa se me ato kanë
qenë tre gra nga "Komisioni" - Aleksan-
dra, Maja dhe Vale. 

"Atje na priste Cvetanovski me Alek-
sandrën, Majën dhe Valen, që të tre nga

'Komisioni' për shkatërrimin e materia-
leve", tha Micevski. Në pyetjen e mbrojtë-
sit të të akuzuarit Goran Grujovski,
avokatit Petar Vasilevski, dëshmitari tha
se nuk e di përmbajtjen e asaj që është
djegur, por se është i sigurt se kanë qenë
letra dhe regjistra. "Ne vetëm transpor-
tuam letrat dhe regjistrat që parapraki-
sht i morën nga ndërtesa e tretë e Mini-
strisë së Punëve të Brendshme. Jam i
sigurt se materiali i djegur ishin letra
dhe regjistra tjerë", u përgjigj dëshmi-
tari i Prokurorisë Speciale.  

Ndryshe, në "Fortesa 2" i akuzuari i
parë është ish-shefi i Drejtorisë së pe-
stë, Goran Grujovski, tashmë azilant në
Greqi, si dhe gjashtë të punësuar në
Drejtorinë e Sigurisë dhe Kundërzbuli-
mit. Të akuzuarit në rastin "Fortesa 2"
gjykohen për falsifikim të dokumenteve
dhe për shkatërrimin e dokumentacionit
zyrtar lidhur me përgjimin e kundërligj-
shëm. Dokumentacioni ndërlidhet me
dy sistemet nga përgjimi ilegal, të cilët
sipas PSP-së, janë shkatërruar gjatë vitit
2014. (O.XH)

DOGANAT PUBLIKOJNË RAPORTIN PËR VITIN E KALUAR

Narkotikë, ilaçe, ushqime dhe para tërheqëse për trafikantët 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"FORTESA 2", DËSHMON MIRÇE MICEVSKI 

Thasë të zinj me materiale
u dogjën në "Brest"

"Në bazën në Brest na priti
Vanço Cvetanovski, i cili
tashmë kishte siguruar vend
për djegien e ndërtuar me
gurë, ndërsa kishte edhe
aparate kundër zjarrit", tha
Micevski, ndërsa se me ato
kanë qenë tre gra nga
"Komisioni" - Aleksandra,
Maja dhe Vale

MUNGESA E GJYKATËSIT ANULON GJYKIMIN E “TITANIKUT” 

Gjykimi për lëndën “Titanik” të PSP-së vazhdon më 23 prill, pasi seanca e
djeshme është anuluar për shkak të mungesës së gjykatësit Ognen Stavrev.
“‘Titanik” gjendet në procedurë dëshmie dhe prezantohen prova materiale të
propozuara nga PSP. Bëhet fjalë për rreth 5900 prova materiale. Prezantohen
dokumente personale si kërkesa për dhënie të letërnjoftimeve, deklarata për
persona të autorizuar, fragmente nga llogaritë, vërtetime dhe dokumente tjera.
Kryetar i Trupit gjykues është gjykatësi Osman Shabani, ndërsa përfaqësues i
aktakuzës është prokurorja e PSP-së, Lile Stefanovska. Përveç ish-kryeministrit,
Nikolla Gruevski i cili është në arrati në Hungari, në “Titanik” të akuzuar janë
Kirill Bozhinovski, Mile Janakieski, Gordana Jankulloska, Biljana Birshkoska
Boshkovski, Ilija Dimovski, Munir Pepiq, Edmond Temelko, Leko Ristoski, Kirill
Todorvski, Katerina Vellovska, Stanko Korunovski, Kosta Markovski, Dragçe
Dragçeski, Marjkan Nakievski, Goce Janevski, Xhezmi Ahmet, Robert Davitkov,
Dalibor Aleshkoviq dhe Lenka Rashjakovska. Ata dyshohen për bashkim
kriminel, shkeljen e së drejtës së votimit, shkeljen e lirisë së përcaktimit të
votuesve, ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit, asgjësimin e materialit zgjedhor
dhe keqpërdorimin e mjeteve për financimin e fushatës zgjedhore. 
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Shkup, 15 prill - Të gjithë qytetarët
humanë dhe kompanitë mund të
dhurojnë në kuadër të aksionit
“Ushqe 10.000”, që do të mbahet
sot (e martë) në kuadër të “Javës së
solidaritetit” të Kryqit të Kuq nga
ora 10 deri në 18 në 29 lokacione në
Shkup, Manastir, Kumanovë, Prilep,
Stumicë, Radovish, Koçan, Vinicë,
Gostivar dhe Gjevgjeli. Qëllimi
është që të nxiten qytetarët dhe të
dhurojnë ushqim dhe ta ngrenë ni-
velin e tyre të solidaritetit drejt aty-
re që nuk kanë. “Mbi 450.000 qyte-
tarë në Maqedoni kanë problem që
t’i sigurojnë të të gjitha vaktet. Në
këto 29 lokacione qytetarët do të

mund të dhurojnë ushqim që do
të jetë me afat më të gjatë. Ushqi-
mi do të vendoset në paketa që do
të shpërndahen deri te kategoritë e
ndryshme e qytetarëve social të
prekur”, theksoi sot në pres konfe-
rencë Bllazhe Josifovski nga rrjeti
“Të gjithë të ngopur”. Ai shprehu
shpresë se do të dhurohet sasi e
mjaftueshme e ushqimit që të
mund të plotësohen një pjesë e ne-
vojave mujore të qytetarëve.

Ky aksion organizohet në
kuadër të “Javës së solidaritetit” që
këtë vit prej 15 prilli deri 21 prill shë-
nohet nën moton “Kontributi juaj
ndihmë e rëndësishme” me grupe

të plota të familjeve që jetojnë në
zona rurale dhe janë nga kategoritë
e prekshme. Sekretari i përgjith-
shëm i Kryqit të Kuq të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, Sait Saiti
informoi se do të mblidhet ushqim,
veshje, veshmbathje, mjete për
higjienë, si dhe mjete financiare.
Mjetet do të mblidhen përmes
numrave të telefonit 070/075/077
143 400 me donacion prej 100 de-
narëve, ose përmes pagesës banka-
re të llogarisë së Fondit për solida-
ritet të Kryqit Kuq të Republikës së
Maqedonisë. Në këtë periudhë do
të organizohet edhe aksion humani-
tar nga shtëpia në shtëpi për siguri-

min e donacionit në kontribute fi-
nanciare. Sipas të dhënave me të ci-
lat disponon Kryqi i Kuq në Maqedo-
ni 22,2 për qind nga popullata është

e varfër. Në kuadrin botëror në varfë-
ri jetojnë 2 miliardë njerëz, 750 mi-
lionë në varfëri ekstreme, ndërsa
800 mijë në uri kronike. (Q.A)

MEIMARAKIS PËR
INICIATIVËN E 33
EURODEPUTETËVE

Nominimi
për Nobel
është nder 
për vendin
Athinë, 15 prill - Nominimi i Ci-
prasit dhe Zaevit për Çmimin
Nobel për paqe ndoshta ka
qëllim dinak, por pa dyshim se
cili do kryeministër të nomi-
nohet, ky është nder për ven-
din, thotë ish-kryetari i De-
mokracisë së Re, ndërkaq tani
kandidat për eurodeputet,
Evangelos Meimarakis në in-
tervistë për agjencinë greke të
lajmeve ANA-MPA. Në pyetjen
nëse është nder për vendin,
propozimi i 33 eurodeputetëve
nga 16 vende, për ndarjen e
Çmimit Nobel për paqe për
Aleksis Ciprasin dhe Zoran
Zaevin, Meimarakis mes tjera-
sh e konfirmon edhe pozitën e
Demokracisë së Re lidhur me
Marrëveshjen e Prespës,
lajmëron korrespondentja e
MIA-s nga Athina. “Publikimi i
nominimit gjatë periudhës
parazgjedhore jep për-
shtypjen se ndoshta është me
qëllim dinak. Por, propozimi
për nominim për Çmimin No-
bel për paqe për cilin do krye-
ministër grek, padyshim se
është nder për vendin. Sa i
përket Marrëveshjes së Pre-
spës, Demorkacia e Re, në
mënyrë gjithpërfshirëse e ka
analizuar pozitën e vet dhe
qartë bën me dije se nuk
është në pajtim me frymën
nga Bukureshti, Qeveria greke
shpejtoi, pa sqaruar përse.
Funksionoi njëanshëm, pa sy-
nuar drejt konsensusit nacio-
nal që ishte edhe kërkesë e
pjesës më të madhe të popul-
lit grek”, thotë Meimarakis për
ANA-MPA.

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 15 prill - Dhënia e dobët e
qumështit nga lopët, ushqimi i sh-
trenjtë për kafshët, çmimi i ulët i
blerjes për litër të qumështit të
lopës, organizimi i dobët i fermerë-
ve... janë disa prej shkaqeve për rë-
nien e prodhimit të qumështit në
Maqedoni. Kjo kategori me vite po
lufton me organizimin e dobët dhe
uljen konstante të interesimit për
ruajtjen e bagëtisë dhe prodhimin
e qumështit. Duhet të theksohet
se kur bëhet fjalë për prodhimin e
qumështit në vend, para së gjitha-
sh më shpesh mendohet për
qumështin e lopës, sepse kryesisht
ky lloj qumështi përdoret për kon-
sumim si i freskët. Pjesa më e
madhe e dy llojeve të tjera, ai i
dhenve dhe i dhive, përpunohet në
prodhime të qumështit si djathë,
kaçkavall, kos, gjizë dhe të ngjash-
me. 

"Një prej shkaqeve më të
rëndësishme pse është vërejture
rënia e prodhimit të qumështit të

lopës është mbyllja e një numri të
madh të fermave në vend. Prodhi-
mi i ulët vjetor i qumështit për kokë
lope, ushqimi i shtrenjtë për kaf-
shë, çmimi i ulët i blerjes së litrës së
qumështit të lopës, organizimi i
dobët i fermerëve, shpeshherë rre-
gullat e padefinuara gjatë blerjes
së qumështit, janë vetëm disa prej
shkaqeve për rënien e prodhimit të
qumështit. Shpeshherë fermerët
ballafaqohen me probleme si
mungesa e rrugës së mirë deri te
fermat, mungesa e ujit kualitativ
dhe qasja e lehtë deri te uji, ndërsa
në raste të caktuara - edhe munge-
së të energjisë elektrike dhe të tje-
ra", theksojnë përfaqësuesit e Odës
Ekonomike të Maqedonisë. 

Nga Oda theksojnë se prodhi-
mi më i madh i qumështit në vend
mund të sigurohet, para së gjitha-
sh, me rritjen e numrit të lopëve,
pastaj me përkushtim më të
madh të selektimit të numrit ekzi-
stues të lopëve, por edhe me furni-
zimin e materialit kultivues kuali-
tativ, të prodhimit të lartë, të
shëndetshëm dhe rezistues në
blegtori. "Është e domosdoshme
që t’i kushtohet vëmendje më e
madhe ushqimit të lopëve, pastaj
t’u jepet tokë e mjaftueshme për
përpunim fermerëve profesional
ose blegtorëve, të cilët merren me
ruajtjen e lopëve. Gjithashtu,

është e nevojshme edhe prezenca
e vazhdueshme e institucioneve
shkencore, por edhe e personave
tjerë profesional nga sfera e bleg-
torisë në terren për shkak të infor-
mimit dhe këshillimit të vazhdue-
shëm të bujqve, por edhe për
dhënie të udhëzimeve institucio-
neve kompetente se në cilin drej-
tim duhet të ecin punët në të
ardhmen", thonë nga Oda Ekono-
mike. Në Maqedoni, pjesa më e
madhe e qumështit me pakicë
është nga importi, për shkak se,
siç thonë nga Oda ekonomike, që
të rritet shfrytëzimi i prodhimeve
vendore, para së gjithash, është e
nevojshme mbrojta më e madhe e
tyre, brendi si dhe marketing ja-
shtëzakonisht më i madh dhe pro-
movim të prodhimeve vendore.
Para disa ditësh, kryetari i Odës
Ekonomike të Maqedonisë,
Branko Azeski, ka vlerësuar se
gjendja në prodhimtarinë e
qumështit është e pavolitshme.

"Të shumta janë sfidat me të ci-
lat ballafaqohet tregu i qumështit,
por jam i bindur se me ndihmën e
grupacionit do të arrijmë të luf-
tojmë me situatat e palakmuesh-
me në prodhimtarinë e qumësh-
tit", është shprehur Azeski, ndërsa
shtoi se është e domosdoshme rea-
lizimi i iniciativave për avancimin e
industrisë së qumështit, që është

një prej segmenteve më të rëndësi-
shme të kompleksit agroindustrial.
Përfaqësuesi i Federatës Nacionale
të Fermerëve (FNF), Stevançe Jor-
danovski, megjithatë ka theksuar
se segment i posaçëm problematik
në prodhimin e qumështit është
fakti se çmimi i prodhimit është më
i madh se i blerjes. "Çmimi i blerjes
së qumështit është prej 15 deri në
19 denarë për litër, ndërsa ajo e
prodhimit më e lartë, para së
gjithash për shkak të çmimeve të
rritura të ushqimit të kafshëve dhe
derivateve të naftës, por edhe sh-
penzimeve tjera hyrëse në këtë seg-
ment", ka theksuar Jordanovski. 

Nga FNF, megjithatë, theksojnë
se edhe pse IPARD - Programi ofron
shumë mjete për mbështetje, Ma-
qedonia edhe më tutje ka shfrytë-
zim të ulët, në pjesë të madhe për
shkak të fermave të palegalizuara.
Prandaj nga FNF kërkojnë vazhdi-
min e afatit për legalizim të ferma-
ve dhe paraqitje të PDU-ve në
mënyrë që të bëhet legalizimi. Nga
OEM theksojnë se në pjesën e buj-
qësisë, përveç për prodhimin e
qumështit, është i nevojshëm kuj-
des edhe më i madh që t’i kush-
tohet edhe kultivimin e viçave, se-
pse pjesa më e madhe e mishit të
gjedhit në tregun vendor (i viçit, i
lopës) vjen nga importi. 

"Në relacion me dy degët tjera,
ruajtja e dhenve dhe dhive, edhe
ata janë në rënie e sipër, para së
gjithash, për shkak të mungesës së
fuqisë punëtore, rentabilitetit të
ulët të të dyja degëve, problemi me
çmimin e ulët të blerjes së qumësh-
tit, çmimi i ulët i blerjes së mishit të
qengjit dhe të edhit, problemi me
infrastrukturën rrugore deri te kul-
losat", shpjegojnë nga OEM. Pran-
daj, prej atje thonë se është e do-
mosdoshme që të gjitha këto
probleme të zgjidhen në mënyrë
sinkronike për ngritje të blegtorisë
në përgjithësi në një nivel më të
lartë.

AKSION PËR DHURIMIN E USHQIMIT “USHQE 10.000”

Një e katërta e qytetarëve nuk kanë ushqim të mjaftueshëm
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PRODHIM I DOBËT I QUMËSHTIT VENDOR

Lopë kemi, qumështin e importojmë
"Një prej shkaqeve më të
rëndësishme pse është
vërejture rënia e prodhimit
të qumështit të lopës është
mbyllja e një numri të
madh të fermave në vend.
Prodhimi i ulët vjetor i
qumështit për kokë lope,
ushqimi i shtrenjtë për
kafshë, çmimi i ulët i blerjes
së litrës së qumështit të
lopës, organizimi i dobët i
fermerëve, shpeshherë
rregullat e padefinuara
gjatë blerjes së qumështit,
janë vetëm disa prej
shkaqeve për rënien e
prodhimit të qumështit...",
thonë në OEM

Koha
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Uashington, 15 prill - Republika e
Maqedonisë së Veriut është eko-
nomi e vogël dhe e hapur, rreziqe
ekzistojnë, por edhe FMN e zvogë-
loi projeksionin për rritje ekono-
mike për një numë të madh shte-
tesh, ndërsa e jona - në fakt është
rritur dhe kjo e valorizon politikën
e suksesshme ekonomike dhe fi-
skale të Qeverisë. Kështu për MIA
deklaroi ministri i Financave, Dra-
gan Tevdovski, i cili bashkë me gu-
vernatoren e Bankës Popullore,
Anita Angellovska- Bezhoska, ish-
te pjesë e takimeve pranverore të
grupacionit të Bankës Botërore
dhe FMN-së në Uashington.

“Kemi fillim të mbarë të vitit.
Industria ka shënuar rritje prej

afër 10 për qind. Eksporti është
rritur për 6.8 për qind. Është rritur
aktiviteti kreditor- si tek amvisë-
ritë ashtu edhe te kompanitë. Pa-
gesa e të ardhurave në buxhet
është në kuadër të projeksioneve.
Stabilitetin që e sjell NATO u jep
besim investitorëve ndërsa efek-
ti ende do të multiplifikohet”, ka
thënë Tevdovski. 

Sipas tij, pritjet janë që këtë
vit do të realizohet projeksion
prej 3.2 për qind, derisa në afat-
mesëm rritja do të jetë më e sh-
pejtë. Për vitin e ardhshëm, Qeve-
ria ka projektuar katër për qind
rritje për të cilën ministri thek-
son se është i realizueshëm, ndër-
sa edhe mund të kapërcehet.

“Këtu bëjnë pjesë edhe disa
projekte infrastrukturore të cilat i
paralajmëruam dhe kemi filluar
procedurë. Këtu është edhe
projekti për lehtësimin e tregtisë
dhe transportit të Ballkanit Perën-
dimor për të cilin ligji është përga-
titur dhe është në procedurë ku-
vendore. Poashtu, këtu është edhe
ndërtimi rehabilitimit të rrugëve
lokale prej 70 milionë euro”, ka
thënë Tevdovski. Në kuadër të kë-
saj, ka shtuar se ka edhe më
shumë projekte që i takojnë zh-
villimit të kapitalit njerëzor, mo-
dernizimit të arsimit primar dhe
sistemit pensional, por edhe shën-
detësia. “Kemi agjendë ambicio-
ze për bashkëpunim e cila është e

realizueshme. Jam i kënaqur që në
takimet është theksuar mbësh-
tetja e Bankës botërore për proce-

sin reformues që zhvillohet në
Maqedoninë e Veriut”, ka thënë
Tevdovski.

Nxënësit
edukohen për
keqpërdorimet
nga rrjetet sociale
Tetovë, 15 prill - Sektori për
Punë të Brendshme në Tetovë
ka filluar me realizimin prak-
tik të projektit edukativo-pa-
randalues “Surfo, por kujdes
çka shpërndanë”. Bartës i këtij
projekti është Njësiti për pa-
randalim në bashkëpunim me
vetëqeverisjet lokale të rajonit
që mbulon ky sektor. Me këtë
projekt gjithsej do të përf-
shihen rreth 3500 nxënës të
klasave të shtata, nga gjithsej
215 paralele, të cilët në 92
shkolla fillore të Tetovës dhe
Gostivarit, ndjekin mësimin në
gjuhën maqedone, shqipe dhe
turke. Pjesëtarë të policisë, të
trajnuar profesionalisht, në
orë të veçanta, do t’ju sqarojnë
nxënësve si dhe në çka duhet
pasur kujdes kur shpërndajnë
të dhënat personale dhe foto-
grafi në rrjetet sociale, gjegjë-
sisht si të mbrohen në mënyrë
efikase nga keqpërdorimi i të
dhënave të tyre personale, fo-
tografi dhe video-klipe të inci-
zuara. Nxënësit gjithashtu
nga afër do të njoftohen edhe
me implikimet ligjore, nëse ra-
stësisht ose me qëllim ata do
të keqpërdorin të dhënat per-
sonale të ndonjë personi
tjetër. Ky projekt planifikohet
që të mbaroj në fund të muajit
të ardhshëm, kurse qëllimi
kryesorë është që nxënësit të
mbrohen nga keqpërdorues të
mundshëm në rrjetet sociale. 

(U.H)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 15 prill - Për dallim prej eko-
nomive të zhvilluara perëndimo-
re, ku faktoringu si metodë e
shitjes së borxheve merr pjesë me
4 deri 10 për qind të Prodhimit të
Brendshëm Bruto apo me dhjetë-
ra e qindra miliarda euro, në eko-
nominë e Maqedonisë së Veriut
një instrument i tillë financiar
merr pjesë vetëm me disa promila.
Apo me fjalë të tjera, për dallim
prej shteteve të Evropës Perëndi-
more, ku një tregues i tillë paraqet
faktor të rëndësishëm të rritjes
ekonomike, tek ne - edhe pse ka
lëvizje pozitive, megjithatë një
produkt i tillë financiar që nënkup-
ton blerjen e borxheve nga kompa-
nitë nuk është i zhvilluar mjaftue-
shëm. Thënë ndryshe, për dallim
prej Maqedonisë së Veriut ku fak-
toringu si mënyrë alternative e fi-
nancimit të biznesit dhe mos-vo-
nesës së pagesave ndërmjet
palëve, shumë pak përdoret edhe
pse është në fuqi që prej dhjetë vi-
tesh. Në botën e zhvilluar , ai për-
doret edhe si financim komercial
që nuk nënkupton as kolateralin
apo garancinë dhe as depozitat,
por vetëm kërkesat për borxhet e
ndryshme.

Në fakt, faktoringu që vlen për
brenda dhe jashtë shtetit, shpje-
gojnë ekspertët e kësaj lëmie, pa-
raqet shitjen e borxheve apo
kërkesave me qëllim që të arrihet
deri tek disponimi me para të gat-

shme apo për të realizuar rritje të
biznesit. 

“Vitet e fundit, në shtet ka një
lëvizje në përdorimin e faktorin-
gut falë edhe angazhimit të Odave
ekonomike dhe ndihmës së
USAID-it, megjithatë akoma mun-
gon vetëdija më e madhe për për-
fitimet nga ky lloj instrumenti, ku
të hollat në vend se për 30, 60 apo
90 ditë, do të fitohen menjëherë
dhe me këtë ulë edhe rreziqet ko-
merciale të punës së kompanive të
vogla dhe të mesme”, thotë Suzana
Dimovska Tunteva nga kompania
"Faktor Trast".

Sipas saj, në shtetet e jashtme
me ekonomi të zhvilluar, faktorin-
gu paraqet edhe mënyrë që e për-
dorin bizneset për të përshpejtuar
qarkullimin në tregti apo
prodhimtari, apo për të mbështe-
tur strategjinë për depërtimin në
tregjet e reja. Vlerësohet se me
faktoringun, si burim financimi
afatshkurtër për ndërmarrjet e vo-
gla dhe të mesme, bizneset kanë
mundësi që menjëherë ti pa-
guajnë faturat dhe jo të presin më
gjatë me muaj të tërë, mund të si-
gurojnë kapital të freskët për ve-

primtarinë e tyre, të paguajnë fur-
nizuesit dhe punëtorët dhe të
orientohen në zhvillim të biznesit
dhe jo në mbijetesën e tij. 

Nga ana tjetër, ekonomistët
thonë edhe kushtet aktuale të eko-
nomisë, të karakterizuara nga ku-
fizimet e kredisë për bizneset, e
bëjnë faktoringun një nga
zgjidhjet më favorizuese për kom-
panitë. Kjo metodë financimi është
një nga mënyrat që kërkon një
kohë të shkurtër negociatash dhe
një nga metodat më të lehta për të
siguruar fonde për kapitalin pu-
nues, që është një nga pikat më të
ndjeshme për ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme. Gjithashtu, pro-
blem tjetër i përdorimit të fakto-
ringut në praktikë është se ai
kërkon një marrëveshje trepalë-
she ndërmjet bizneseve dhe insti-
tucionit përkatës që të jetë i suk-
sesshëm dhe më vonë nuk ka
mundësi që kërkesat financiare të
barten tek palat e tretë

Ndryshe, kriza financiare botë-
rore tregoi më së miri arsyen e zh-
villimit të industrisë së faktorin-
gut, pasi shumë banka, pavarësisht
se i kishin të siguruara kreditë e

tyre me garanci apo kolateral, u
gjenden para vështirësive të mun-
gesës së parave kesh apo likuidi-
tetit. Andaj, një nga manovrat e
Qeverisë Amerikane për të shpë-
tuar bankat dhe sistemin bankare
ishte blerja e llogarive të arkëtue-
shme të bankave, duke u mundë-
suar atyre likuiditet të mjaftue-
shëm për të vazhduar veprimet
operacionale.

Ndryshe, faktoringu paraqet
blerjen dhe financimin e llogarive
të arkëtueshme i shoqëruar me
shërbimet e administrimit të llo-
garive të arkëtueshme, arkëtimit,
mbulimit të riskut të mospagimit
nga blerësit, si dhe mbulimit faktik
në rast të mospagesës nga blerësit
për shkak të pamundësisë finan-
ciare të këtij të fundit për të pa-
guar. Në botë rritet me 13.5 për
qind në 15 vitet e fundit faktoringu
ndërkombëtar, apo në tregun glo-
bal. Për herë të parë që kur të dhë-
nat e faktoringut po analizohen,
industria globale e faktoringut ka
tejkaluar 3 trilion dollarë deri më 31
dhjetor të vitit 2013, që paraqet një
rritje prej rreth 10 për qind kraha-
suar me të dhënat e vitit 2012. 

TEVDOVSKI I KËNAQUR NGA TAKIMET ME BB-në DHE FMN-në

Projekte reale për rritjen ekonomike
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FAKTORINGU, DOBËT ME SHITBLERJEN E BORXHEVE 

Në Maqedoni me promila,
në Evropë me miliarda 

Për dallim nga
Maqedonia e Veriut, ku
faktoringu si mënyrë
alternative e financimit
të biznesit përdoret
shumë pak, në botën e
zhvilluar ai përdoret me
të madhe. Shifrat
madje arrijnë me
miliarda euro, ndërsa
tek ne me promile 

Koha
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Shkup, 15 prill - Shkollat tona u the-
meluan me vendim nr.23-2407/1
të Qeverisë së atëhershme të Re-
publikës së Maqedonisë më
16.09.1996. Prej atëherë e deri në
ditët e sotme, ato kanë fituar re-
putacion në fushën e arsimit dhe
edukimit si në vendin tonë, ashtu
edhe në nivele ndërkombëtare.
Kështu nis reagimi i Drejtorisë së
përgjithshme të shkollave të me-
sme private "Jahja Kemal", ndërsa

hedhin poshtë fushatat, siç thuhët
në reagim, nga qendra të caktuara
që mundohen të dëmtojnë
imazhin e shkollave "Jahja Kemal".

"Rezultatet e panumërta që
kanë marrë në fushën e aktivite-
teve edukativo-arsimore në Olim-
piadën shtetërore dhe
ndërkombëtare shkencore vërte-
tojnë se Jahja Kemal është një
brend. Gjithashtu, maturantët me
marrjen e diplomave të njohura
ndërkombëtare në shkollën tonë
janë të regjistruar në universitetet
më elite të botës me bursë të plotë,
duke dëshmuar kështu kualitetin e
arsimit të fituar në shkollat tona.

Fatkeqësisht, për të ndikuar në
numrin e nxënësve që duan të fi-
tojnë arsimin e tyre në shkollat
tona, për çdo vit, në periudhën e
regjistrimit për vitin e ardhshëm
shkollor nga qendra të caktuara
përhapen akuza dhe shpifje të rrej-
shme", thuhet në reagimin e "Jahja
Kemal"

Ne, vazhdon më tej reagimi, të
njëjtat i udhëzojmë që, nëse kanë
informacione dhe dëshmi speci-
fike për shkollat tona, të drejtohen
te autoritetet shtetërore dhe gjyka-
tat, dhe mos të përhapin çdo vit
gënjeshtra për të manipuluar pu-
blikun.

Tetovë, 15 prill - Tridhjetë centi-
metra dëborë e re ka rënë të
dielën mbrëma në qendrën
dimërore rekreative Kodra e
Diellit. Sipas të punësuarve në
kapacitetet akomoduese, bora
filloi të bjerë të dielën rreth orës
20 dhe gjatë natës ka formuar
një shtresë të konsiderueshme
dëbore.

“Mund të thuhet se bora na
ka surprizuar pak. Herën e fundit
pati rënë në shkurt, ndërsa në
mars nuk ka rënë dëborë asnjë
ditë. Tani për një kohë të
shkurtër ka formuar edhe shtre-
së të konsiderueshme, ndërsa
vazhdon të bjerë edhe sot në
mëngjes”, deklaroi Tihomir
Anovski nga kapaciteti akomo-

dues “Konak”. Ai thotë se nuk be-
son se do të vazhdojë sezoni i
skive, sepse në prill temperatu-
rat janë më të larta dhe bora
shkrihet shpejt. “Gjithçka varet
nga kushtet e motit. Megjithatë
në prill edhe temperaturat janë
më të larta,  kështu që pres që
bora të shkrihet shpejt”, tha
Anovski. Borë ka edhe në rrugën
rajonale Tetovë-Kodra e Diellit,
ndërsa sipas Anovskit  lëvizja
është e vështirë për shkak të re-
shjeve të vazhdueshme. Mund
të kalohet vetëm me automjete
terreni, por jo edhe me automje-
te motorike të udhëtimit. Në
ditët e ardhshme sipas gjendjes
meteorologjike ka mundësi për
reshje të reja të dëborës. (U.H)

Ohër, 15 prill - Motivimi im më i
madh ishte dashuria që kam për
qytetin tim, por realiteti më i
rëndësishëm dhe i ashpër është
se shumë nga të rinjtë po emi-
grojnë dhe kërkojnë lumturinë e
tyre në vendet perëndimore. Kë-
shtu thotë Xhemal Mena, kandi-
dati i Lëvizjes BESA për kryetar Ko-
mune i Ohrit, ndërsa shprehet se,
edhe pse në moshë 25-vjeçare, ai
ka tashmë Strategjinë e veprimit
dhe punëve për Ohrin. "Ohri është
një qytet i bukur natyror, ne jemi
me fat që ne jemi të pasur në
shumë thesare natyrore që duhet
të theksojmë. Vëmendje e madhe
nga kryetarët e komunave të më-
parshme i dedikohet vetëm qen-
drës dhe kalasë. Qëllimi im në fil-
lim është përmbushja e disa
premtimeve të mëparshme, për ti
rregulluar problemet më të rëndë-
sishme dhe më pas të fillojnë
projektet", shprehet Mena,

njëherësh këshilltar në Këshillin
Komunal në Ohër. Prioriteti im,
thotë Mena, është gjithmonë ri-
nia. 

"Kjo përfshin punësimin e tyre
dhe më e rëndësishmja u jep aty-
re mundësinë dhe shumë arsye
për të qëndruar dhe për të shpë-
tuar në vendlindjen e tyre në vend
që të shohin dhe të shpresojnë për
perëndimin. Kjo përfshin arsimi-
min e tyre brenda dhe jashtë
shkollës me aktivitete të ndrysh-
me. Sigurisht, një prioritet i lartë
është edhe krijimi i një plani urba-
nistik të qëndrueshëm me një
imazh karakteristik. Gjithashtu,

do t’i kushtoj shumë vëmendje
pjesëve të Ohrit që nuk janë për-
mendur më parë nga kandidatë të
tjerë, si Voska, Daljan dhe të tjerë
të cilët sipas mendimit tim kanë
potencial të madh", shpalos Pro-
gramit zgjedhor kandidati i vetëm
shqiptar për Komunën e Ohrit.

Mena premton se Ohrit nën
qeverisjen e tij, do të punojë në
mënyrë transparente dhe do të
jetë e hapur për të gjithë qytetarët
njësoj. "Fillimisht dua të punoj në
mënyrë transparente, të hapur
dhe të qasshme për të gjithë qyte-
tarët. Të gjitha ndërmarrjet pu-
blike të punojnë me rend dhe

mirëkuptim reciprok. Qytetarët
duhet të presin trajtimit të bara-
bartë dhe pa diskriminime etnike,
fetare, gjuhësore, ngjyrës dhe të
tjera. Do të prezantoj një qeveri
lokale të hapur dhe shërbyese, një
komunë të kapshme për çdo qyte-
tar që të mund të marrë shërbime
cilësore dhe me kohë. Do të pre-
zantoj një sistem elektronik të
shërbimeve dhe zyrave mobile që
do të ofrojnë shërbime në bashkë-
sitë urbane, të cilat do të rikthe-
nin fuqinë e bashkësive lokale dhe
urbane. Gjithashtu parashihet një
fond për qëllime humanitare, i cili
do të plotësohet nga çdo punonjës

i vetëqeverisjes lokale".
Projektet që ai i ka planifikuar

thotë se janë kryesisht të lidhura
me arsimin, sportin dhe kulturën.
"Plani për zgjerimin e Akademisë
së Sporteve në disa gjuhë lokale, si
dhe hapja e kopshteve të reja për
nevojat e prindërve. Shumë nga
shkollat fillore dhe të mesme në
qytet nuk kanë fusha të përshtat-
shme të hapura sportive dhe të
mbyllura. Noti është pjesë e qyte-
tit, por është ende i kufizuar nga
stinët, sepse ndërtimin e pishinë
olimpike është një projekt i mund-
shëm që ndoshta do të realizohet,
natyrisht renovimin e disa objek-
teve ekzistuese sportive që janë
në gjendje të keqe. Sa i përket kul-
turës, Qendra Kulturore në Ohër
ka qenë praktikisht e vdekur prej
vitesh. Ju do të investoni në një
sallë të re të kinemasë me tekno-
logjinë më të fundit, diçka që
është me interes për shumë të
rinj", shprehet Mena.

Ndryshe, zgjedhjet për krye-
tar të Ohrit mbahen bashkë me
zgjedhjet presidenciale më 21
prill, pasi në gjysmë të mandatit,
ndërroi jetë kryetari Jovan Stoja-
novski. Në garën për kreun e ko-
munës garon Xhemal Mena i Lë-
vizjes BESA, Stevçe Stevoski i
partisë "Demokratët", Mihail Tren-
dafilov i pavarur, Mitre Millosheski
i VMRO-DPMNE-së dhe Konstan-
tin Georgieski i LSDM-së.

Rikthehet bora në Kodrën e Diellit

REAGON DREJTORI E SHMP "JAHJA KEMAL"

"Jahja Kemal", brend për arsim cilësor
“Fatkeqësisht, për të
ndikuar në numrin e
nxënësve që duan të
fitojnë arsimin e tyre në
shkollat tona, për çdo vit,
në periudhën e
regjistrimit për vitin e
ardhshëm shkollor nga
qendra të caktuara
përhapen akuza dhe
shpifje të rrejshme",
thuhet në reagimin e
"Jahja Kemal"

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

XHEMAL MENA SHPALOS PROGRAMIN PËR ZGJEDHJET LOKALE NË OHËR

Ohri, qytet i të gjithëve 
"Fillimisht dua të punoj
në mënyrë transparente,
të hapur dhe të qasshme
për të gjithë qytetarët. Të
gjitha ndërmarrjet
publike të punojnë me
rend dhe mirëkuptim
reciprok. Qytetarët duhet
të presin trajtimit të
barabartë dhe pa
diskriminime etnike,
fetare, gjuhësore, ngjyrës
dhe të tjera..."thotë
kandidati i vetëm
shqiptarë në zgjedhjet
lokale në Ohër, Xhemal
Mena
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P
apritmas, kapitalizmi është
dukshëm i sëmurë. Virusi i so-
cializmit, është ringjallur, dhe
po i infekton sërish të rinjtë.

Udhëheqësit e mençur, të cilët respek-
tojnë arritjet e kaluara të kapitalizmit,
duan ta shpëtojnë atë, dhe kanë pro-
pozuar disa diagnoza dhe mjete juri-
dike.

Por nganjëherë propozimet e tyre,
i mbivendosen ideve të atyre që duan
zhduken këtij sistemi, duke i bërë kë-
sisoj të pakuptimta dallimet tradicio-
nale mes të majtës dhe të djathtës.
Fatmirësisht, Raghuram G. Rajan, ish-
guvernator i Bankës Qendrore të Indi-
së, që jep mësim në Universitetin e
Çikagos në SHBA, na ofron njohuritë
dhe eksperiencën e tij të pashembul-
lt për ta përballuar këtë problem. Në
librin e tij të ri “Shtylla e tretë:Si tregjet
dhe shteti, e kanë lënë në bisht komu-
nitetin”, ai argumenton se “kanceri” që
godet kapitalizmin bashkëkohor, nuk
është as dështimi i “Leviatanit” (shte-
tit), dhe as ai i “Behemotit” (tregut),
por është një dështim i komunitetit,
që nuk po shërben më si një kontroll
ndaj përbindëshit. Rajani, flet për një
“lokalizëm gjithëpërfshirës” për të
rindërtuar komunitetet, gjë që mund
t’u japë njerëzve respekt, status dhe
domethënie të ekzistencës së tyre.
“Shtylla e tretë”, ofron një kontekst të
thellë historik për të shpjeguar mo-
mentin aktual, por libri është më i
saktë, kur ai rikualifikon zhvillimet pas
Luftës së Dytë Botërore, për të shpje-
guar se pse gjithçka nisi të degradon-
te rreth viteve 1970.

Deri atëherë bota ishte zënë me
rimëkëmbjen ekonomike, dhe kishte
marrë një nxitje të shtuar nga përdo-
rimi i teknologjive. Suksesi i demokra-
cisë sociale, në epokën e pasluftës, e
dobësoi fuqinë e tregut për të vepruar
me një ndikim moderues mbi shte-
tin. Sipas Rajan, këta aktorë të dobët,
si në Evropë dhe në Amerikë, nuk ishin
në gjendje të përballeshin me revolu-
cionin në teknologjinë e informacionit
dhe komunikimit, duke i lënë vetë
njerëzit e zakonshëm në këtë luftë. Në
vend se t’i ndihmonin punëtorët e tyre
të menaxhonin sfidat e modernitetit,
korporatat e përkeqësuan situatën,
duke shfrytëzuar dobësinë e punonjë-
sve të tyre. Dhe si u pasuruan? Me të
ardhurat mesatare familjare që krye-
sisht u ndalën, dhe me një pjesë në
rritje të pasurisë që shkon tek të pasu-
rit, kapitalizmi u bë i dukshëm i pa-
drejtë, duke e humbur gradualisht
mbështetjen e tij popullore. Në histo-
rinë që rrëfen Rajan, vlen të theksohen
dy momente. Së pari, rënia e rritjes si

një faktor kyç, megjithëse me
frekuencë të ulët, është shkaku i sh-
qetësimit të sotëm social dhe ekono-
mik. Së dyti, pasojat fatkeqe të revolu-
cionit të teknologjisë së informacionit,
nuk janë vetitë e natyrshme të ndry-
shimeve teknologjike. Përkundrazi,
sikurse vëren Rajani, ato pasqyrojnë
një “dështim të shtetit dhe tregjeve
për të rregulluar tregjet”. 

Megjithëse Rajani nuk e thekson
shumë, pika e dytë na jep arsye për të
pasur shpresë. Kjo do të thotë që tek-
nologjia e informacionit, nuk duhet
të na dënojë me një të ardhme të pa-
punësisë masive; një politikëbërje e
ndriçuar, ka ende ka një rol për të luaj-
tur. Rrëfimi i Rajanit, për sjelljen e keqe
të korporatave është shumë objektiv,
dhe vlen më shumë e bërë pikërisht
nga profesori i një shkollë të shquar
biznesi. Që nga fillimi, doktrina gati
absolutiste e prioritetit që duhet te
kenë aksionarët e një kompanie, i ka
shërbyer mbrojtjes së menaxherëve,
në kurriz të të punësuarve. Po komuni-
teti, çfarë roli mund të luajë? Shtetet e
Bashkuara, e bënë dikur arsimin pu-
blik, duke ofruar shkolla lokale, ku fë-
mijët e të gjitha talenteve dhe
prejardhjeve ekonomike, mësuan së
bashku. Dhe kur arsimi fillor u bë i
pamjaftueshëm, komunitetet filluan

të ofrojnë qasje në shkollën e mesme
për të gjithë. Megjithatë sot, kur një di-
plomë universitare është një paraku-
sht për të pasur sukses, fëmijët më të
talentuar ndjekin të ardhmen e tyre
larg komunitetit, duke çuar tek e fun-
dit një vetë-ndarje në qytetet me një
rritje të shpejtë, dhe ku më pak të ta-
lentuarit janë të përjashtuar, për shkak
të kostos së lartë të jetesës.

Pra ata që kanë sukses, formojnë
një meritokraci në të cilën fëmijët e
tyre - dhe pothuajse ekskluzivisht
vetëm fëmijët e tyre - ecin në jetë. Pol
Kolier, në librin e tij e “Ardhmja e kapi-
talizmit”, tregon të njëjtën histori për
Britaninë e Madhe, ku të talentuarit
dhe pjesa e të ardhurave kombëtare,
janë përqendruar gjithnjë e më
shumë në Londër, duke lënë prapa ko-
munitetet e tjera, të cilat vlojnë nga
marrazi. Megjithatë, siç vë në dukje
Janan Ganesh nga “Financial Times”,
këto elita metropolitane e shohin tani
veten “të lidhura me një kufomë”. Nga
ana e tij, Rajan e sheh meritokracinë,
si një produkt i revolucionit të tekno-
logjisë së informacionit. Por unë dy-
shoj se ai produkt, është më i vjetër se
kaq.

Në fund të fundit, sociologu bri-
tanik Majkëll Jang publikoi distopinë
e tij të parakohshme, “Rritja e meri-

tokracisë” që në vitin 1958. Në fakt, Ko-
lier dhe unë jemi ndër meritokratët e
parë britanikë. Dhe ashtu siç para-
shikoi Jang, skota jonë e shkatërroi si-
stemin për gjeneratat e mëvonshme,
duke vazhduar të lartësonte virtytet e
veta. Në Skoci, ku unë jam rritur, talen-
ti i komunitetit lokal, intelektualët,
shkrimtarët, historianët dhe artistët,
janë larguar të gjithë në kërkim të
“kullotave” më të gjera, ose thjesht
kanë hequr dorë nga konkurrenca me
superyjet e tregut masiv. 

Për këtë treg, ne jemi më të var-
frit. Ashtu si Rajan, edhe unë mendoj
se komuniteti është një viktimë e
kapjes së një elite të pakicës, në tregje
dhe në shtet. Por ndryshe nga ai, unë
jam mosbesues nëse komunitetet më
të forta lokale, apo një politikë lokali-
ste (gjithëpërfshirëse apo jo), mund
të na shërojë nga ajo që po na ndodh.
“Xhindi” i meritokracisë, nuk mund të
futet sërish në shishe. 

(Project Syndicate)

(Shënim: Angus Deaton, fitues 
i çmimit Nobel për ekonominë në 

vitin 2015, është profesor i ekonomi-
së dhe çështjeve ndërkombëtare në 
Universitetin Prinston. Ai është au-

tori i librit “Arratia e madhe:Mirëqenia,
pasuria dhe origjina e pabarazisë”)

Sot, kur një
diplomë
universitare
është një
parakusht për të
pasur sukses,
fëmijët më të
talentuar
ndjekin të
ardhmen e tyre
larg
komunitetit,
duke çuar tek e
fundit një vetë-
ndarje në
qytetet me një
rritje të shpejtë,
dhe ku më pak
të talentuarit
janë të
përjashtuar, për
shkak të kostos
së lartë të
jetesës

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Çfarë nuk shkon me 
kapitalizmin e sotëm? Nga

Angus DEATON
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Regjisori Qëndrim Rijani do të
vendosë për herë të parë një operë
shqiptare në Teatrin e Operas dhe
Baletit në Maqedoninë e Veriut.
Regjisori zbuloi se po punon prej
tre vitesh së bashku me Fatos Lu-
manin dhe Arian Krasniqin për të
sjellë operën “Skënderbeu”.

Në një bisedë për “RTV Ora”,
Rijani tha se kjo do dëshmojë ar-
ritjen e të drejtave të shqiptarëve
në shtetin fqinj.

“Opera e Skënderbeut është
një hap shumë i rëndësishëm.
Kam dy vite që po punoj me të dhe
është hera e parë që po e them pu-
blikisht. Unë, Fatos Lumani dhe
Arian Krasniqi, jemi duke bërë një
opera me emrin ‘Skënderbeu’. Dy
vite punë, do jetë opera e parë sh-
qiptare në teatrin e Operas në Ma-

qedonisë. Në historinë e Teatrit të
Operas dhe Baletit të Maqedonisë
deri në sot nuk është vendosur
asnjë opera shqiptare”, ka thënë ai.

Sipas regjisorit Rijani, ende
nuk është çarë kjo tabu deri në

fund atje brenda, por shprehet i
bindur se do arrihet.

“Akti në vetvete do dëshmojë,
nëse ne arrijmë si shqiptarë të Ma-
qedonisë të jemi në stadin më të
lartë kulturor, në shkallën më të

lartë të një niveli kulturor të përfa-
qësuar denjësisht atëherë mund
të flasim me teorinë e evropianizi-
mit dhe arritjen e të drejtave të sh-
qiptarëve të Maqedonisë”, theksoi
Rijani.
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Edhe një mauj na ndan nga
Cannes 2019 dhe ne mezi presim
të shohim çfarë ja rezervuar festi-
vali më prestigjoz i filmit në Eu-
ropë.

“Vera është këtu! Ne jemi të
kënaqur të njoftojmë se edicioni i
72-të i Festivalit të Kanës do të
mbahet të martën nga 14 deri të
shtunën më 25 maj 2019. Vini re
datat para se të harroni !, ” bën
tweet festivali i Kanës për këtë edi-
cion.

Për herë të parë në historinë e
tij, Festivali i Cannes do të hapet
me një film horror. Filmi “The
Dead Don’t Die” i regjisorit ame-
rikan Jim Jarmusch do të hapë per-
den e edicionit të 72-të të festiva-
lit prestigjioz për film.

Gjithsesi, ky film ka brenda saj

edhe anën komike pasi rrëfen për
gjendjen në qytetin Centerville ku
gjithçka është e çuditshme.

Në Centerville të vdekurit
ngrihen nga varri dhe sulmojnë të
gjallët, ka pak dritë, e madje edhe
kafshët kanë një sjellje të çudit-
shme.

estivali Ndërkombëtar i Filmit
në Kanë vjet ka njoftuar se u ka
ndaluar artistëve të marrin telefo-

nat e tyre celular në ngjarjen e kë-
tij viti dhe se nuk do të ketë më
projeksione të veçanta të filmave
për shtypin.

Zyrtari i festivalit Tyler Fremo
shpjegoi se “selfie” është i ndaluar
në “qilimin e kuq” të Festivalit të
Kanës, pasi kjo komplikon pro-
tokollin e ardhjes së zyrtarëve. Të
shohim këtë vit çfarë do të konfir-
mohet në lidhje me selfiet e

shumëpritura jo vetëm nga pjesë-
marrësit opr edhe nga fansat e
shumtë nëpër botë. Kjo është një
mënyrë për të qenë afër yjeve,
pohojnë shumë fansa në shumë
intervista…

Fremo njoftoi dy vjet më parë
rreth “përfundimit të kësaj prak-
tike qesharake dhe groteske” të
vetë fotografimit.

Organizatorët e festivalit, vitin
që shkoi, vendosën se nuk do të
ketë më projekte të filmave në
garën për Palmën e Artë vetëm
për gazetarët, por këtë vit do të
zbulojnë edhe përmbajtjen e fil-
mave si gjithë të tjerët.

Megjithatë, përsëri, gjithçka
mbetet për tu parë… këtë vit.

Festivali i Filmit i Cannes do të
mbahet nga 14 deri më 25 maj.

Zbulohet
shtëpia ku u
shkrua “Romeo
dhe Xhuljeta”
Shtëpia e Shekspirit në Londër,
në të cilën ka shkruar veprën
“Romeo dhe Xhuljeta”, sapo
është zbuluar falë kërkimeve
më të fundit. Historiani Xhofri
Marsh ka një dhjetëvjeçar që
analizon të dhëna të ndryshme
për të kuptuar me saktësi se ku
jetonte Shekspiri gjatë viteve
1590. Marsh i nisi kërkimet
menjëherë pasi u zbulua teatri
elizabetian në Shorediç të Lon-
drës Lindore, 2008. Historiani
donte të dinte nëse Shekspiri ka
qenë ende gjallë kur veprat e tij
po shfaqeshin në atë teatër.
Studimet e mëparshme kanë
dhënë idenë se Shekspiri ka je-
tuar në Londrën Qendrore,
pranë Stacionit të Rrugës Liver-
pul, pasi u shfaq në regjistrat e
taksapaguesve në vitet 1597-98.
Por vendi i saktë nuk u identi-
fikua asnjëherë.
Sipas Marsh, provat sugjerojnë
se Shekspiri ka jetuar në një ba-
nesë me pamje nga oborri i ki-
shës së Shën Helenës, në atë
rrugë, si qiramarrës i “Kompani-
së së Lëkurëshitësve”, një grup
që organizonte tregtinë elizabe-
tiane të lëkurës.
“Vendi ku Shekspiri jetonte në
Londër na jep një kuptim më të
qartë të aspiratave të tij në
lidhje me punën dhe jetën pri-
vate”, tha Marsh, i cili është edhe
drejtor i Departamentit të Tea-
trit dhe Interpretimit te Muzeut
“Viktoria dhe Albert”.
Ai shton se të jetuarit në një qy-
tet si Londra e kanë rritur statu-
sin e Shekspirit teksa zhvillonte
karrierën, duke kërkuar një em-
blemë familjare dhe duke bërë
plane që të jetonte në një shtëpi
të shtrenjtë në Stratford.

Vendet e Europës qendrore po
konkurrojnë egër mes tyre për të
marrë një pjesë nga buxhetet e
prodhimit të filmave ndërkohë që
gjigantët si Amazon, Netflix, apo
Hulu përgatiten të nxjerrin në treg
serialet më të reja plot fantazi.
Stafet e kualifikuara, kostot e ulta
të punës si dhe incentivat e këna-

qshme të prodhimit kanë tërhe-
qur prej kohësh prodhuesit
ndërkombëtare të filmave në Çeki
dhe Hungari. Por, tashmë edhe
vende të tjera përreth po futen në
“lojë”.

Polonia së fundmi ka mundë-
suar një ulje me 30% të kostove
të prodhimit të filmave, në

mënyrë që të ndjekë hapin, duke
detyruar Çekinë dhe Hungarinë
të rrisin incentivat. Në Çeki në
2018 investimet e huaja në fu-
shën e filmit kapën shifrën e 210
milionë dollarëve, për plot 38 fil-
ma apo seri të huaja. Në Hunga-
ri në 385 milionë për 333 prodhi-
me. Një tjetër direktivë

europiane pritet që t`i japë një
shtysë të re investimeve këtë vit,
duke i kërkuar platformave on-
demand që ti shesin audiencave
europiane në mënyrë që 30% e
produkteve të jenë europiane.

Seriali “Game of thrones”, një

ndër më të njohurit në botë sot, ka
bërë që industria e filmit në Eu-
ropën Qendrore dhe jug-lindore
të marrë një hov të madh. Seriali i
famshëm, i xhiruar në Dubrovnik
ka rritur ndjeshëm “oreksin” e sh-
teteve përreth./SCAN/

INDUSTRIA E FILMIT NË EUROPË

Cili shtet po i bën konkurrencë Hungarisë e Çekisë?
Seriali “Game of thrones”, një ndër më të njohurit në botë sot, ka bërë që industria e filmit
në Europën Qendrore dhe jug-lindore të marrë një hov të madh. Seriali i famshëm, i
xhiruar në Dubrovnik ka rritur ndjeshëm “oreksin” e shteteve përreth

Edicioni i 72-të i Festivalit të Kanës, nga 14 deri më 25 maj
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Skënderbeu”, opera e parë
shqiptare në Maqedoni

Në historinë e Teatrit
të Operas dhe Baletit
të Maqedonisë deri në
sot nuk është
vendosur asnjë opera
shqiptare 
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MBI DHIMBJEN
Dhimbja jote është thyerja e guaskës që ngujon
kuptimin tënd.
Madje si lëvozhga e frutit duhet thyer, që zemra e
tij të qëndrojë në diell, ti duhet ta njohësh dhimbjen.
Dhe mund ta mrekullosh kësisoj zemrën tënde mes
mrekullive të përditshme të jetës tënde, dhimbja jote ashtu
nuk do të të duket më pak mahnitëse se gëzimi yt;
Dhe do të pranosh ti stinët e zemrës sate,
ashtu si keni pranuar gjithmonë stinët që
kanë kaluar mbi fushat e tua.
Dhe do të vështrosh me kthjelltësi përmes dimrave
të zisë tënde.
Shumica e dhimbjes sate është zgjedhur prej teje.
Është ilaçi i hidhur me të cilin mjeku brenda teje
shëron vetë sëmundjen tënde.
Prandaj e beson mjekun dhe e pi barin e tij
në heshtje dhe qetësi.
Sepse dora e tij, ndonëse e rëndë dhe e ashpër, është prirë
nga dora e dlirë e të Padukshmit,
Dhe kupa që ai sjell, ndonëse t’i djeg ty buzët, është
mrekulluar nga balta të cilën Poçari e ka
gatuar me lotët e Tij të shenjtë.

DASHURIA
Atëherë Almitra tha: Fol ti Dashuri:
Dhe ajo u ngrit dhe kqyri fort popullin e ky ra në qetësi të

plotë. Dhe me zë të prerë tha:
Kur Dashuria ju thërret, ndiqeni,
Edhe nëse rrugët e saj janë të ashpëra e të thikëta.
Dhe kur flatrat e saj t’ju pushtojnë, besojini asaj.
Edhe nëse shpata e tij, fshehur midis puplave mund t’ju

plagosë.
Dhe kur t’ju flasë, kini besim te ajo,
Edhe pse zëri i saj mund t’jua shkatërrojë ëndërrat sikurse

era e veriut shkatërron kopshtin.
Sepse dashuria siç ju kurorëzon ashtu edhe ju kryqëzon. Dhe

siç ju bën të lulëzoni ashtu edhe ju këput nga lëndina.
Siç ngjitet në majën tuaj më të lartë e përkëdhel filizat më të

njomë që drithërojnë në diell, Ashtu do të zbresë edhe në
rrënjët tuaja dhe do t’i tundë derisa të dalin mbi tokë.

Si duaj gruri ajo iu mbledh.

Ju godet fort deri në pikën e fundit.
Ju kokrron për t’ua hequr egjrën.
Ju bluan për t’ju bërë borë.
Ju bën brumë derisa të jeni ende të butë.
Dhe ju vë në furrën e saj që të bëheni buka e shenjtë e sofrës

së Zotit.
Të gjitha këto ua bën dashuria, që të mund të njihni sekretet

e zemrës suaj dhe këtë njohje ta bëni fragment të zemrës
së jetës.

Por nëse nga frika kërkonin tek dashuria vetëm paqe dhe
kënaqësi,

Atëherë më mirë do të ishte për ju të fshihni lakuriqësinë
tuaj dhe të dilni nga lëmi i dashurisë,

Në botën pa stinë, ku qeshni por nuk e shteroni gjithë
qeshjen tuaj e qani, por nuk i shteroni gjithë lotët tuaj.

Dashuria nuk jep asgjë veç vetes dhe nuk del kurrë jashtë
vetvetes.

Dashuria nuk përvetësohet dhe nuk do që të përvetësojë;
Sepse dashurisë i mjafton dashuria,
Kur dashuroni, mos thoni: “E kam Zotin në zemër“, por thoni

“Unë jam në zemrën e Zotit”.
E mos besoni se e udhëhiqni dashurinë, sepse po të jeni të

denjë është ajo që ju udhëheq.
Dashuria nuk dëshiron t’ju japë detyra.
Por nëse dashuroni e nëse është e pashmangshme që të kini

dëshira, dëshirat tuaja do të ishin këto:
Të shpërbëheni dhe të imitoni rrjedhën e rrëkesë që këndon

melodinë e saj natën.
Ta njihni vuajtjen me shumë çiltërsi.
Të jeni të therur nga i njëjti mirëkuptim i juaj i dashurisë,
Dhe të rridhni gjak dëshirëplotë dhe të gëzuar.
Të zgjoheni në mëngjes me zemrën plot flatra dhe të jeni

mirënjohës për një ditë tjetër dashurie;
Të pushoni në orët e mesditës e të meditoni për dehjet e

dashurisë;
Të lumtur, rifitojeni mbrëmjen;
Dhe bini në gjumë me një lutje në zemër për të dashurën dhe

një këngë lavdi mbi buzët.

KUJTIME 
Nuk do të lë që as edhe një fantazëm e kujtimeve të mia 
Të ikte bashkë me retë 

Janë këto vuajtje të së shkuarës 
Që shpesh më sjellin dhimbje 
Por nëse do më duhej të zgjedh mes gëzimit dhe dhimbjes 
Nuk do të këmbeja dhimbjet e zemrës sime 
Me gëzimet e botës mbarë
Kënga e zemrës 
Kënga e zërit është e ëmbël 
Por kënga e zemrës 
Është zëri i pastër i qiejve

DASHURIA E VËRTETË... 
Le të ketë hapësirë në bashkësinë tuaj,
e fryma hyjnore le të vallëzojë mes jush.
Duajeni njëri tjetrin, e mos bëni lidhje dashurie,
Le të bëhet ajo një det lëvizës, mes
brigjeve të shpirtave tuaja.
Mbushni kupat njëri tjetrit, e mos
pini prej kupës së njëjtë.
Jipni njëri tjetrit prej bukës suaj,
e mos hani prej copës së njëjtë.
Këndoni e vallëzoni së bashku dhe dëfrehuni
e lejoni që secili të mbetet vetë.
Madje dhe anët e lahutës janë vetëm,
ndonëse fërfëllojnë me muzikë të njëjtë
Dhuroni zemrat tuaja, e mos i lini pranë njëra tjetrës nën

roje.
Se, vetëm lumi i jetës mund t'i kënaqë zemrat tuaja.
Qëndroni së bashku, e prap se prap jo aq së bashku.
Edhe shtyllat e tempullit qëndrojnë të ndara
e ahu dhe selvia nuk rriten nën hijen e njëri tjetrit

VARKA E SHPËTIMIT
Poezia është varka e shpëtimit
ku unë kapem
kur gjithçka duket se po fundoset.
Kur zemra ime kullon gjak
nga dëmi prej fjalëve që vrasin,
nga heshtjet që të shtyjnë drejt humnerave.
Kur jam bërë kaq i padepërtueshëm
sa edhe ajri
nuk arrin të kalojë nëpër mua.

Shkrimtar sensibël, i famshëm me librin poetik “Profeti”,
Kahlil Gibran ka lindur 6 janar 1883 në Bisharri (Liban),
nga një familje e klasës së mesme maronite. Prindërit
ishin të krishterë maronitë, katolikë në Palestinë veriore.
Ai u rrit me dy motrat, Mariana dhe Sultana, dhe gjysmë-
vëllain e tij Butros, lindur nga martesa e parë e nënës veju-
she. Familje e bashkuar dhe e karakterizuar nga respekti
reciprok, Gibranët u detyruan të emigronin për arsye eko-
nomike në Shtetet e Bashkuara. Ata zbarkuan në tokën
amerikane në vitin 1895. Dymbëdhjetë vjeç Kahlil filloi
ndjekin shkollat lokale dhe është për këtë arsye që emri i
tij u shkurtua në Kahlil Gibran, formulë që më vonë përdo-
ret edhe në shkrimet e tij në anglisht. Më vonë, i rritur, ai
jetoi në Boston, në lagjen e banuar nga emigrantë ita-
lianë, irlandezë dhe sirianë.
U kthye në vitin 1899 për tre vjet në Bejrut për të studiuar
gjuhën arabe dhe letërsinë. Qëndroi në Liban dhe Siri, por
në vitin 1902, i etur për tokën që kishte kaluar pjesën më të
madhe të jetës së tij, ai u kthye në Boston. Në vitin 1908 ai
ishte në Paris për të studiuar në Akademinë e Arteve të
Bukura dhe iu afrua filozofisë së Nietzsche dhe Rousseau.
Në vitin 1920 ai ishte ndër themeluesit e Ligës Arabe në
Nju Jork, e cila duhej ta ripërtërinte traditën arabe me
kontributin e kulturës perëndimore.
Suksesi i Gibran në Perëndim, në fakt, vjn kryesisht për
shkak të sinkretizmit fetar simpatik që përshkon “Profeti”
(shkruar në vitin 1923): mbi të gjitha mbizotëron ideja e

një koncepti të përgjithshëm të hyjnisë, ku ka imazhe dhe
ku gërshetohen dhe simbolet e çdo feje dhe filozofisë (ka-
tolicizmi, hinduizmi, Islami, misticizmi sufi së bashku me
idealistët evropiane, romantikët, Nietzsche dhe mistikët
arabë).
Për Kahlil Gibran, ekzistenca është koha e dhënë për të
mbushur hendekun ekzistuese midis nesh dhe Perëndisë;
kur te individi e mira dhe e keqja, e përkryera dhe e
papërkryera, ndjenjat e vogla dhe pasionet e mëdha të
jenë në gjendje të jetojnë së bashku, ja që në rastësinë e të
kundërtave do të shfaqë urtësia, përsosmëria dhe lumtu-
ria.
Mistika e Gibranit sfidon klasifikimin, poeti flet për
imazhet duke përdorur një botë simbolike me një mijë
kuptime, të cilat me universalitetin e tyre kërkojnë hin-
dunë dhe të krishterin, ateistin dhe besimtarin. Suksesi i
tij rrjedh pikërisht nga pozicioni i tij ndërmjet Lindjes dhe
Perëndimit, midis Bejrutit, Parisit dhe Nju Jorkut. Si një ar-
tist Gibran ishte një karakter shumë eklektik, në kundër-
shtim me reputacionin e tij, kryesisht e lidhur me “Profeti”.
Përveç se shkrimtar në fakt Gibran ishte gjithashtu një
piktor dhe organizator i kulturës, në kontrast me këtë ai
ishte i druajtur dhe i mbyllur. Pjesa më e madhe e iniciati-
vave të tij janë për shkak të ndihmës së lavdërueshme të
mikut të tij Mary Haskell, i cili e ka financuar disa herë.
Ndër veprat e tij të tjera ne theksojmë “Keqbërësi”, një ro-
man i shkurtër i shkruar në vitin 1908 për revistën “Emi-

granti”, në të cilën tensioni i angazhimi politik dhe qytetar
ende mbizotërojnë në dimensionin fetar.
Ndër prodhimet e tjera të tij është teksti autobiografik (ku
shpreh pikëllimin për vdekjen e gruas së dashur Selma),
“Krahët e thyer” (1912), të shkruara në gjuhën angleze dhe
“Fjalë të urta shpirtërore”, një tekst tipik i prodhimit të tij,
midis aforizmit dhe mistikës, që synon një pajtim
ndërmjet Perëndimit dhe Lindjes.
Ai vdiq në Nju Jork më 10 prill 1931, i goditur nga ciroza e
mëlçisë dhe tuberkulozi; trupi i tij u soll, sipas vullnetit të
tij, në Liban.
Dy vjet më vonë u botua një vepër që ai kishte lënë papër-
funduar: “Kopshti i Profetit”.

KUSH ISHTE KAHLIL GIBRAN?
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Dashuri në kohën e feisbukut
është titulli tërheqës i librit të Arlind
Farizit, i cili vjen në duart e lexuesit
me shkëlqimin e veçantë që rëndom
e kanë librat lehtë të komunikue-
shëm me publikun. Ata libra që nuk
i zë dot një lloj letrar, që vështirë të
paketohen me kriteret vlerësuese të
një teorie të letërsisë. Ata enden sa
nga proza poetike, drejt një skice le-
trare, sa nga tregimi i shkurtër, drejt
një parabole tërheqëse. Po në fund
të fundit, është pikërisht ajo ndjenja
e mbërthimit që ia bën lexuesit një
libër i këtillë, ajo që e detyron të mos
rendë pas kërkimit të zhanrit, por  të
thellohet në përjetimin estetik që e
siguron me shumicë ky tekst. 

FJALA KOHË BASHKON 
FARIZIN ME MARKEZIN

Ndonëse me titullin e zgjedhur
tërheq një paralele të madhe me
njërën nga veprat më të njohura të
letërsisë botërore, ky libër s’ka
pothuajse asgjë që të çon te vepra e
Markezit, përveç dashurisë, e cila
vështërë të merret për pikëprerje
kur dihet se ç’temë universale para-
qet ajo dhe ç’gjeneruese supreme
është e përqindjes më të madhe të
temave që krijohen në letërsinë e
cilitdo komb. Nuk është zhanri, as
mënyra e të rrëfyerit, as përso-
nazhet, as gatimi i hapësirës e i
kohës ajo që i lidh njëfarësoj këto dy
vepra, por është diçka tjetër. 

Pika e rëndesës te kjo paralele
s’do mend është fjala kohë. Strum-
bullari semantik e metaforik te
ndërtimi i gjetur i saj është mu fja-
la kohë. Nëse te Markezi është një
dashuri që kërkon ta zërë fillin e kë-
putur kaherë, te Arlind Farizi ky fill
është i pagjetshëm, është eterik, i
përket një epoke tjetër që regji-
strohet diku sateliteve të botës, e
mbi të cilën veprojnë ligje të tjera
për t’i mbajtur e për t’i shuar fijet.

Vetëm koha është paraleja e
drejtë që mund t’u bëhet këtyre dy
veprave të papërqasshme. Nëse
njëra nga kryeveprat e botës i refe-
rohet anash-anash kohës së kolerës,
Fermina Dasa e Arlindit nuk ka as
emër. Herë të bëhet se ajo është një
qenie që pjesëtohet në të gjitha da-
shuritë e kohës moderne, kohës së
internetit, kohës kur edhe puthjet
dhe ledhatimet mund të bëhen pa
prekje, pa pasur si ndrmjetësues
lëndor bojën e letrës, të paktën,
sikurse ndodhte dikur në letërkëm-
bimet e dashurive të mëdha. Fer-
mina Dasa e Arlindit është ajo
gruaja që banon në shtëpinë me
giga, me qindra dhoma e dritare, të
mobiluar me një sërë ikonash-kli-
she që e kanë rrudhur dashurinë ro-
mantike në një copëz ekran celula-

ri, në ca shkronja të shtypura me
ngut, në ca mundësi bllokimi, në ca
fshirje profilesh më të rënda se se
fshirja nga faqja e dheut.

Është koha e internetit, e vërshi-
mit të rrjeteve sociale e gjithfarë
marifetesh që për qëllim kanë afri-
min e njerëzve, komunikimin më të
të thjeshtë e më të lehtë ndërmjet
tyre, por që ndërkaq edhe zemëri-
met e ndarjet i bën më të lehta, më
të paprashikushme dhe më të pa-
bazuara. As fjalët e zakonshme të
dashurisë: pritje, mall, ndarje,
hidhërim, vuajtje nuk janë më ato
të dikurshmet, kanë fytyra të reja
që u ndrijnë nga vezullimi i ekrane-
ve, nga ngutja për t’i thënë ca gjëra,
nga gabimet ortografike, fjalët e
mezilexueshme prej euforisë. Ar-
lind Farizi te kjo vepër i rreket mu
këtij shndërrimi të madh, kësaj
kthese që përjeton njeriu në epokën
e digjitalizimit të jetës, makthit të tij
nga rënia e baterisë së celularit, he-
shtjes së tij, mbylljes në vetvete, ta-
volinave të vuvta ku gjithkush nga
të pranishmit merret me botën e
vet elektronike, me miqtë e vet vir-
tualë, dhomave të vuvta të shtëpive
që dikur gëlonin nga zërat e fëmijë-
ve, nga të qeshurat e zënkat midis
anëtarëve të familjes në kohën kur
dëgjoheshin me zë të lartë lajmet e
orës nëntëmbëdhjetë, kur gazeta
vinte te dera dhe kishte pushtetin e
barabartë në shtëpi me fronin e
babës në tryezën e kuzhinës…

Tërë këto paralele tërhiqen në
mënyrë të padukshme në prozën e
shkurtër të Dashurisë në kohën e
feisbukut, jo për të vajtuar një
epokë të perënduar, por për të
hedhur sa më shumë dritë në këtë
të rejën që po depërton me shpejtë-
si vetëtime dhe, si zana e përrallës,
po shndërron gjithçka në një ngut,
në një pasiguri, në një kështjellë

prej rëre që mund ta rrafshojnë
edhe erërat më të lehta.

Tek i lexon këto proza, e ndjen se
ky është tregimi i së ardhmes: pak-
sa i amullt, paksa i shpejtë,
mbërthyes, që s’ka kohë të shtrohet
në rrëfime të gjata, përshkrime rea-
liste, as kur bëhet fjalë për ndjenjën
më të lartë e më fisnike të njeriut:
dashurinë. Edhe vepra është kon-
ceptuar asisoj që ta mbjellë te re-
ceptuesi ngutjen për të thënë, për të
shijuar e për ta mbajtur gjatë në
mend, mu si koha në të cilën je-
tojmë, mu si koha në të cilën rreke-
mi t’i shtrijmë dashuritë tona.

Një lexuesi të vëmendshëm nuk
i shpëton pa e vënë re ironia ndër-
tekstuale që i përshkon një nga një
parabolat e këtij libri. Autori, tek flet
për mënyrën e dashurimit, të
lidhjes së miqësisë, kontaktit dhe
shkëputjeve të hovshme prej valësh
magnetike, të bëhet se ta shkel syrin
duke thënë jo pa ironi: ja kështu
është katandisur dashuria, ajo e sh-
trenjta e mezithëna, e druajtura,
ajo kryemuzë e sa e sa veprave të
artit…

Edhe atij që ia ka ënda të mos
ndalojë te kjo ironi e fshehtë që au-
tori ia bën kohës së internetit dhe
jetës në të, i pëlqen të rendë nga
proza në prozë ku hapen para tij
përvoja që s’i ka të huaja, mëkate
të shumëfishta (që për fajtor kanë
gishtin e madh që shtyp tastet e ek-
ranit), biseda që i njeh mirë e
ndonjë personazh i njohur që është
po aq i etertë sa personazhi grua që
del në këtë vepër të Arlind Farizit.

Ndonëse vetë autori i quan tre-
gim krijimet e këtij libri, është lehtë-
sisht e kuptueshme që e di se ato
kanë pak nga karakteristikat e tregi-
mit si lloj letrar. Por, thua vallë me
këtë ai e hap një parantezë a një
mundësi leximi se në këto kondita

edhe zhanret letrare po shkojnë
drejt tkurrjes a drejt një kondensi-
mi estetik për ta dhënë thelbin e
për të qenë në hap me kohën në të
cilën jetojmë, me kohën e internetit,
të cilën autori ka zgjedhur ta quajë
koha e feisbukut, si metaforë e të
gjitha rrjeteve sociale, e të të gjitha
faqeve digjitale e programeve, të
tashme e të ardhme, që të
mbërthejnë në kurthin e tyre të do-
mosdoshëm të ditëve tona.

SI DASHURON PERSONAZHI 
I FEISBUKUT?

Tregimet e Arlind Farizit nuk
kanë personazhe lehtë të përfyty-
rueshme, si pasojë e mungesës së
përshkrimit të mirëfilltë. Ai nuk
provon ta ndërtojë personazhin në
imagjinatën e lexuesit, atij i intere-
son transformimi që ka pësuar ky
personazh i kohës së feisbukut, i
intereson se si ndjen ai, si mërzitet,
si zemërohet, si vuan, për çfarë sh-
qetësohet dhe, më kryesorja, si da-
shuron. Personazhet e këtij libri
nuk kanë as emra (disa legjiti-
mohen duke thënë se koha i ka
shndëruar në përemra vetorë) e
disa nuk kanë fare, aq sa duket që
autori s’e ka çarë kokën t’i pagë-
zojë. Fermina Dasa e Arlind Farizit
është një grua eterike, pa emër, një
grua përmbledhëse e të gjitha gra-
ve të brezit të saj. Të atyre grave që
kanë krijuar një jetë alternative për
veten, madje edhe një vete alter-
native. Fermina Dasa e Arlindit
ngutet t’i shijojë të gjitha ndjenjat
me shpejtësinë e mesazhit telefo-
nik, ajo nuk ka kohë t’i dhurojë as
doktorit, që e ka për bashkëshort, e
as Florentino Arizës, një dashuri të
përjetshme, një pritje, jo gjysmë-
shekullore si ajo e Ferminës
markeziane, por as sa pesë-gjashtë
mesazhe të pakthyera. 

Personazhi mashkull zakonisht
është i mbështjellë me narratorin
vetë dhe s’ka asgjë prej Florentino
Arizës të kohës së kolerës. ky është
Florentinoja i paemër i feisbukut, i
cili me praninë e vet në këtë libër
shpërfaq personazhin më surreali-
st të ditëve tona, personazhin që e
ka qafën e zgjatur prej gjirafe, duke
e lakuar drejt ekranit të celularit, që
e përdor vetëm dorën e majtë (se
tjetrën e ka të zënë me telefon), që
iu kanë zhvilluar më tepër dy gish-
tat e dorës, treguesi dhe gishti i
madh, që ka humbur idenë për mi-
nutat e orët, që është një rob digji-
tal, përherë i shqetësuar, që shqetë-
simin e kushtëzuar nga drita e
aparatit të celularit e ka gjendje…

KY LIBËR VJEN SI NJË ZË
NDRYSHE NË LETRAT TONA 
Ajo që bie në sy dukshëm është

njësimi jo i rrallë i narratorit me per-
sonazhin e, ku e ku, edhe me zërin e
autorit. Ka raste kur rrëfimi bëhet në
vetën e dytë, duke folur me Ti. Një ti
që është gjithkushi, që është emër
përmbledhës i burrit që jeton në
feisbuk, i burrit tragjik të cilit jeta i
shket nga duart pa e parë mirë. Ti je
i shqetësuar,- i thotë narratori per-
sonazhit të tij.- ti je një rob digjital
që lejon të ta marrin kohën e librit
dhe fytyrën. Këto fjalë që i drej-
tohen një ti-je imagjinare prej per-
sonazhi më tepër ngjajnë si altere-
go e vetë shkrimtarit, i cili jeton në
po këtë kohë dhe është i gllabëruar
kokë e këmbë nga përjetimet kuan-
tike, që e beson thellë se dreqi u bë
telefon ngaqë nuk dinte ku të
fshihej. 

Midis këtyre prozave të shkurtë-
ra përthyhen të gjitha dashuritë, ato
që preken dhe ato që janë lojë e
rrjetit, e instagramit dhe e shokëve
të tij, madje e të gjitha llojeve të da-
shurisë që rastësisht kanë lindur në
kohën e kësaj kolere vërshuse që
quhet Feisbuk e që prodhon pa më-
shirë kaq histori, i bën lëmsh dhe i
hedh atje ku banojnë impulset e tij.

Shikuar në tërësi ky libër vjen si
një zë ndryshe në letrat tona, një zë
që i sfidon teknikat e zakonshme të
shkrimit, madje edhe vetë zhanret
letrare. Vjen si një status i zgjatur
feisbuku, si një histori sa e vetme
aq edhe e përgjithshme dashurie.
Fjalitë e shkurtra eliptike, figurat e
ndërtuara nga areali leksikor digjii-
tal, që tanimë konsiderohen përdit-
shmëri, i japin këtij libri një sharm
të veçantë, i shtrojnë disa situata të
njohura për akëcilin lexues, si dhe i
hapin do kllapa për të reflektuar në
ndërkohë se ku po rend e ku po vete
jeta e, bashkë me të, edhe letërsia
në kohën e masmedias, në kohën e
internetit dhe ndjenjës kuantike të
njeriut të sotëm.

Dashuria kuantike dhe
Fermina Dasat e kohës sonë

(Parathënia e librit
“Dashuri në kohën e
Feisbukut” të
A.Farizit, botuar nga
shtëpia e librit “Syth”,
Tetovë, 2019)
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Një 14-vjeçar nga Librazhdi çdo
ditë pasi mbaron mësimin punon
në bujqësi. Prindërit e shohin si
ndihmë për të ardhurat e familjes.
Ky nuk është i vetmi rast ku të mitu-
rit angazhohen në punë. Statistikat
e Shoqatës për Mbrojtjen e të Drej-
tave të Fëmijëve tregojnë për një
numër të madh të fëmijëve që sh-
frytëzohen në punë të ndryshme,
ku 7 % e tyre bëjnë edhe punë të
rënda. Vitet e fundit, në të gjitha
bashkitë janë ngritur grupe pune
për mbrojtjen e fëmijëve nga sh-
frytëzimi. Vinjola Syla, punonjëse e
Njësisë 8 në Bashkinë e Tiranës
thotë se identifikimi i të miturve
që punojnë nuk është i lehtë. Për të
luftuar këtë fenomen, pak ditë më
parë Këshilli i Ministrave miratoi
projektvendimin për identifikimin
e fëmijëve të shfrytëzuar ekono-

mikisht, përfshirë dhe ata në si-
tuatë rruge. Sipas këtij propozim-
vendimi, të gjithë prindërit që do të
angazhojnë fëmijët në punë, rre-
zikojnë burgun. Vetëm gjatë vitit
2018, në 12 raste prindërit janë kal-
lëzuar penalisht, pasi kanë qenë
shkaku kryesor që fëmijët kanë

dalë në rrugë apo janë shfrytëzuar
ekonomikisht. Në këto raste fë-
mijët strehohen pranë të afërmve,
ose në qendrat sociale. Sipas Qen-
drës për Mbrojtjen e Fëmijëve mo-
sha minimale në Shqipëri për punë
është 16 vjeç, ndërsa për punë të
rënda 18 vjeç. 

E veja e Sllobodan Milloshe-
viçit, Mira Markoviç ka ndërruar
jetë në moshën 76 vjeçare, rapor-
tojnë mediat serbe. Sipas njofti-
meve ajo ndërroi jetë në një spital
rus në Sotçi ose në Moskë, të dhë-
nat janë kundërshtuese. Mira
Markoviç flitej se jetonte në Mo-
skë nga viti 2003. Sipas ekspertë-
ve, Mira Markoviç ka qenë fuqia
nxitëse pas presidentit Milloshe-
viç, të cilin ajo e njihte nga koha e

gjimnazit. Më vonë Markoviç ka
qenë profesore e sociologjisë në
Beograd. Millosheviçi i lindur në
vitin 1941 përcaktoi fatet e Serbi-
së nga viti 1986 deri në vitin 2000.
Fillimisht si politikan komunist,
më pas socialist e nacionalist ai
synoi që të krijonte Serbinë e
Madhe me mjete luftarake. Presi-
denti i parë i Serbisë dhe Jugoslla-
visë bëhet përgjegjës për luftërat
në Kroaci, Bosnje dhe Kosovë në
vitet 1991-1999. Pasoja ishte
shkatërrimi i Jugosllavisë. Millo-
sheviç dhe Mira Markoviç aku-
zohen për disa vrasje politike të
pazbardhura, po ashtu edhe për
varfërimin e shtresave të tëra të
popullsisë. Millosheviç u dërgua
në Hagë, një vit pas kryengritjes
popullore në Serbi, por ai vdiq nga
infarkti në një qeli të Hagës në vi-
tin 2006 pa u bërë gjykimi.

Rritja e numrit të qytetarëve të
interesuar për të emigruar jashtë
Kosovës për në vendet e Evropës
dhe më gjerë, nga autoritetet në Pri-
shtinë konsiderohet se mund të
ketë efektin e vet edhe në procesin
e liberalizimit të vizave. Muajve të
fundit është raportuar se shumë të
rinj, kryesisht në mënyrë legale,
kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gje-
tur punë në disa nga vendet e Ba-
shkimit Evropian. Përveç percepti-
meve për ikjen e qytetarëve nga
Kosova në vendet evropiane, të dhë-
nat zyrtare për muajt e fundit rreth
emigrimit, institucionet e Kosovës
nuk i kanë në dispozicion.

Qytetarët, raportohet se po lar-
gohen nga Kosova në mënyrë lega-
le duke u pajisur me viza pune në
misionet diplomatike të shteteve
anëtare të Bashkimit Evropian të
akredituara në Kosovë, çka e bën si-
tuatën më të lehtë krahasuar me
periudhat e ikjeve ilegale. Sido-

qoftë, Kuvendi i Kosovës gjatë javës
së fundit kishte mbajtur një seancë
të jashtëzakonshme me pikën, siç
është quajtur: “Debat parlamentar
lidhur me zbrazjen e vendit nga të
rinjtë, si rreziku më i madh që i ka-
noset vendit nga paslufta”. Por që
sipas, kryeministrit të Kosovës, Ra-
mush Haradinaj, kjo seancë do të
raportohet diku dhe se sipas tij,
mund të ketë ndikim në procesin e
liberalizimit të vizave. Ai tha se në
Samitin e Berlinit më 29 prill, pret
që të kërkojë edhe njëherë nga
Gjermania dhe përfaqësuesit e BE-
së atje, që të liberalizohen vizat për
qytetarët e Kosovës. Por, seancat
plenare, si ajo për ikjen e qytetarë-
ve, sipas tij, mund të kenë ndikimin
e vet në këtë proces. “Ne jemi në 29
prill në Berlin. Ajo është një mundë-
si reale për të ecur përpara me çë-
shtjen për liberalizmit të vizave, por
më vjen keq që seanca patjetër do
të raportohet diku. Me idenë e disa

poenëve të caktuar ose situatave të
caktuara, qofshin politike apo tjera,
duhet të bëjmë që të realizojmë
qëllimin që e kemi që 20 vjet, që
njerëzit tanë të lëvizin të lirë. Në Ba-
shkimin Evropian tani janë
zgjedhjet e reja”, theksoi Haradinaj,
duke shtuar se Parlamenti i Kosovës
ka pasur forma tjera që të ngrisë sh-
qetësimin e ikjes së qytetarëve.

Gjendja e rëndë ekonomike dhe
sociale, niveli i lartë i papunësisë
janë theksuar si dy nga problemet
kryesore që po detyrojnë të rinjtë
të ikin nga vendi. Taulant Kryeziu,
nga Instituti i Kosovës për Politika
Evropiane (EPIK), thotë për Radion
Evropa e Lirë se vendet e Bashkimit
Evropiani shqetësim mund ta kenë
emigrimin ilegal, pasi që emigrimin
legal ata e kanë nën kontroll.

“Te shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian shqetësim kryesor është
që qytetarët e Kosovës të mos
bëhen barrë e taksapaguesve të

vendeve anëtare të BE-së. Në secilin
nga vendet anëtare të BE-së, qyte-
tarët tanë të cilët punojnë me viza
pune është gjithçka në rregull, për
arsye se ka një dakordim me mes
punëdhënësit dhe punëmarrësit .
Ata kanë viza të caktuar që mund të
jenë 6 muaj apo 1-vjeçare dhe kjo
është e rregulluar dhe në këtë drej-
tim nuk ka shqetësim sepse këto
vende e kanë të kontrolluar qarkul-
limin e tyre në aspektin ligjor. Por,
shqetësimi i tyre është kur një shifër
mbi 100 mijë qytetarë qëndrojnë
në mënyrë ilegale në vendet anë-
tare të BE-së, pasi që ata janë perso-
na ngarkesë për taksapaguesit e qy-
tetarëve të BE-së”, thekson Kryeziu.

Sundimi i ligjit, shton ai, është
kryefjala e procesit të integrimit
evropian dhe se, sipas tij, nëse insti-
tucionet e vendit dëshirojnë t’i bin-
din vendet anëtare për vendim-
marrje pozitive, duhet të adresojnë
reformat e integrimit, për të cilat,
siç thotë ai, ka ngecje të mëdha. Si-
pas një raporti të publikuar nga Mi-
nistria e Punëve të Brendshme në
Qeverinë e Kosovës, thuhet se për
periudhën 2013-2017 mesatarisht
në vit kanë emigruar deri në 35 mijë
qytetarë të Kosovës dhe se pjesa
dërmuese e emigrimit kishte përf-
shirë grupmoshat e reja kryesisht
25-44 vjeç. Përgjatë viteve 2013-
2017, nga Kosova, sipas këtyre të
dhënave, të cilat kanë si burim
Agjencinë e Statistikave të Kosovës,
kanë emigruara më shumë se 170
mijë qytetarë. Në këto të dhëna
është përfshirë emigrimi i rregullt
dhe i parregullt dhe se një numër i

konsiderueshëm emigruan duke
kërkuar azil. Taulant Kryeziu thotë
se largimi nga Kosova i moshave të
reja dhe personave me edukim të
lartë, duhet të jetë një shqetësim i
madh për institucionet e vendit.

“Kur humbet meritokracia, në
një vend ku nuk mbretëron sundimi
i ligjit, pastaj gjithë alternativat tje-
ra janë të hapura. Shqetësimi më i
madh për këtë klasë politike është
se nga Kosova po ikin të rinjtë pasi
që numri i të papunëve më i madh
është i koncentruar në këtë katego-
ri të personave, edhe ata pak që pu-
nojnë janë më kontrata afatshkur-
ta dhe nuk kanë një siguri për një
planifikim familjar. Të gjitha këto
ndikojnë që të rinjtë të shikojnë çdo
alternativ e të mundshme për të lë-
shuar vendin”, thotë ai. Ndryshe,
procesi i liberalizimit të vizave
ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit
Evropian ka filluar në vitin 2012, por
që ende si proces nuk është finali-
zuar. Çështja e liberalizmit të vizave
për Kosovën tani ka mbetur te mini-
strat e vendeve anëtare të Bashki-
mit Evropian.

Kryeministri Ramush Haradinaj
dhe ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, kanë paralajmë-
ruar mundësinë që në BE,
përkundër se do të ketë zgjedhje
sivjet, të merren vendime pozitive
për Kosovën në muajin qershor të
këtij viti. Ndërkohë që komisionari
për Zgjerim i BE-së, Johannes Hahn
pati paralajmëruar se heqja e viza-
ve për qytetarët e Kosovës, me gja-
së, mund të vjen në shprehje, diku
gjatë vitit 2020. (REL)

E veja e Millosheviçit, Mira
Markoviç ndërron jetë në ekzil

50 mijë të mitur  shqiptarë
shfrytëzohen në punë

Kosova po zbrazet, 
heqja e vizave duket larg

Sipas një raporti të
MPB-së, në
periudhën 2013-
2017 mesatarisht në
vit kanë emigruar
deri në 35 mijë
qytetarë të Kosovës
dhe se pjesa
dërmuese e
emigrimit kishte
përfshirë
grupmoshat e reja
kryesisht 25-44 vjeç.
Përgjatë viteve 2013-
2017, nga Kosova
kanë emigruara më
shumë se 170 mijë
qytetarë
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Shërbimi Federal i Mbrojtjes
Kushtetuese në Gjermani para-
lajmëron për të mos nënvleftësuar
milicët terroristë të IS-it pas
humbjes ushtarake në Siri. Milicët
i nxisin tani përkrahësit sidomos
në internet. 

"Në çështjen e IS nuk mund të
hiqet paralajmërimi", thotë presi-
denti i Shërbimit Federal të
Mbrojtjes Kushtetuese, Thomas
Haldenwang për gazetën "Welt
am Sonntag". I ashtuquajturi gru-
pi i milicëve terroristë "Shteti Isla-
mik" ekziston ende, me vështrim
nga Europa, "sidomos në drejtim
të një kalifati cyber-virtual, që nxit
përkrahësit për atentate terrori-
ste dhe komandon aty ende përk-
rahësit për atentate të tilla".

Numri i atyre që kjo zyrë fe-
derale i kategorizon si islamistë
radikalë është rritur në vitin e ka-
luar në 300 vetë. "Ne llogarisim
në Gjermani me rreth 2240 perso-
na si potencial rreziku terrorist
islamist. Ata mund të bëjnë në

çdo kohë atentate apo të mbësh-
tesin një të tillë", shprehet Hal-
dewang.

"Nuk është e mundur që
gjithë këta persona të përgjohen
24 orë", theksoi kreu i Mbrojtjes
Kushtetuese. Për çdo person ne-
vojiten 40 nëpunës. Ne përqen-
drohemi për këtë arsye tek ata që
i konsiderojmë veçanërisht të rre-
zikshëm". Haldenwang i mbrojti
planet, që në të ardhmen të
përgjohen edhe shërbimet "mes-

senger". "Në telefonin klasik
përgjojmë shpesh biseda pa
rëndësi. Por në chat-e zhvillohen
gjërat, që ne na mbeten të pazbu-
luara". Shqetësim përbëjnë për
presidentin e Mbrojtjes Kushte-
tuese edhe të kthyerit e IS-it në
Gjermani, e sidomos fëmijët e tyre
që kanë qëndruar me familjet e
tyre në territorin e dikurshëm të
milicëve terroristë në Irak apo Siri.
"Ne pyesim veten: Po ngrihet këtu
organizata e re terroriste?"

Sekretari amerikan i Shtetit,
Mike Pompeo tha se Washingto-
ni do të përdorë të gjitha mjetet
ekonomike dhe politike për të
ndihmuar Venezuelën. Presiden-
ti i kontestuar, Nicolas Maduro
është duke luftuar për të mbaj-
tur pushtetin teksa po vazhdojnë
protestat masive dhe beteja poli-
tike me presidentin e vetëshpal-
lur, Juan Guaido. Duke folur më
14 Prill në qytetin kolumbian të
Kukuta, Pompeo tha gjithashtu
se vendet që mbështesin Madu-

ron do të paguajnë çmimin.
Rusia, Irani, Kina dhe Kuba

janë midis vendeve që mbështe-
sin Maduron, ndërsa Shtetet e Ba-
shkuara, pjesa më e madhe e
Evropës dhe vendet e tjera e mbë-
shtesin Guaido. “Shtetet e Ba-
shkuara do të vazhdojnë të sh-
frytëzojnë çdo mjet ekonomik
dhe politik në dispozicion për të
ndihmuar popullin e Venezuelës”,
tha Pompeo gjatë ndalimit për-
fundimtar të një udhëtimi 3-di-
tor në Kili, Paraguai dhe Peru. Ai
shtoi se në mesin e masave në
fjalë ishin sanksionet dhe revoki-
met e vizave.

Maduro, mori detyrën në 2013
pas vdekjes së Hugo Chavezit. Ai
u betua për një mandat të dytë
në Janar pas zgjedhjeve, të cilat u
dëmtuan nga një bojkot i opo-
zitës dhe pretendimet për mani-
pulim të votave, duke çuar në pro-
testa masive. 

Në luftimet përreth kryeqytetit libian,
Tripoli kanë humbur jetën të paktën 121 vetë,
ka bërë të ditur, Organizata Botërore e Shën-
detësisë. 561 vetë janë plagosur nga 4 prilli,
koha kur shpërtheu konflikti i armatosur.
OBSH bëri të ditur, se do të ofrojë ndihmë
mjekësore dhe do të nisë punonjës të tjerë
në Tripoli, por shpreh shqetësimin se puna e
saj pengohet dhe se po vriten edhe humani-
tarët. Kjo organizatë dënoi "sulmet e përsë-
ritura" ndaj ndihmësve dhe urgjencave të
shpëtimit në kryeqytetin libian.

Për shkak të luftimeve të ashpra, Bashki-
mi Europian i tërhoqi punonjësit e misionit
ndërkombëtar të sigurimit të kufijve, EU-
BAM dhe i dërgoi në Tunizi. E ngarkuara e
BE-së për Politikën e Jashtme, Federica Mo-
gherini u drejtoi së fundmi thirrje trupave në
lindje të Libisë të gjeneralit Khalifa Haftari të
ndërpresin operacionet ushtarake dhe të
kthehen në tavolinën e bisedimeve nën drej-
timin e OKB-së. Megjithë apelet ndërkombë-
tare për paqen, nuk ka shenja të qetësimit të
konfliktit të armatosur në Libi. Kreu i parla-

mentit libianolindor, Aguila Saleh, bëri të
ditur në fundjavë, se gjenerali i rebelëve,
Haftari do të vazhdojë ofensivën e tij kundër
qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Hafta-
ri është komandanti i të vetëshpallurës "Ush-
tria Kombëtare Libiane", LNA, që mbështetet
nga grupet rivalizuese në lindje të vendit. "Ne
i sigurojmë qytetarët e Tripolit, se fushata
për çlirimin e Tripolit do të jetë e kufizuar,
dhe nuk do të shkelen liritë e tyre, por do të ri-
vendoset siguria dhe do të luftohet terroriz-
mi", ka thënë Saleh. Njësitë e trupave mbësh-

tetëse të qeverisë në Tripoli kanë frenuar deri
më tani ofensivën e Haftarit kundër Tripolit.
Luftimet janë përqendruar së fundmi në një
aeroport, afër 11 kilometra qendrës së qytetit.
Në Lindje të Libisë, një njësi e LNA-së përga-
titet për të siguruar dy portet kryesore libia-
ne të naftës, Es Sider dhe Ras Lanuf. Qeveria
kundërshtare libianolindore, sipas të dhëna-
ve të saj, pret një sulm të grupeve të armato-
sura besnike të qeverisë në Tripoli. Nëse kjo
ndodh, atëherë në konfliktin libian hapet
një front i ri lufte.

Assange 
e përdorte
ambasadën 
për spiunazh!

Julian Assange e përdori amba-
sadën e Ekuadorit në Londër si një
"qendër për spiunazh", tha presidenti i
Ekuadorit, Lenini Moreno. Ai tha se deri
të revokimi i azilit erdhi pasi Assange
shkeli rregullat dhe jo për shkak se
ndonjë vend tjetër ndikoi për të marrë
këtë vendim. "Ne nuk mund ta lejojmë
shtëpinë tonë, shtëpinë që hapi dyert e
saj, të bëhet një qendër për spiunazh”
tha Moreno. Duke folur për gazetën bri-
tanike Guardian, presidenti Moreno tha
se qeveria e vjetër e Ekuadorit siguroi
lehtësira brenda ambasadës për
"ndërhyrje" të shteteve tjera. Presidenti
gjithashtu foli për kushtet e këqija
higjienike në të cilat jetonte Assange.
Avokatja e Assange, Jennifer Robinson,
kundërshtoi pretendimet. "Mendoj se
gjëja e parë që duhet të them është se
Ekuadori ka bërë disa akuza mjaft të
egra gjatë ditëve të fundit për të justi-
fikuar atë që ishte një veprim i paligj-
shëm dhe i jashtëzakonshëm kur lejoi
policinë britanike të hyjë brenda në am-
basade", tha ajo. Assange, 47 vjeç, mund
të përballet me burgim deri në 12 muaj,
pasi u shpall fajtor për shkeljen e lirimit
me kusht kur ai hyri në ambasadën e
Ekuadorit në vitin 2012. Ai e bëri këtë ve-
prim pas humbjes së luftës kundër ek-
stradimit në Suedi, ku ai u përball me
akuzat për përdhunim.

Pompeo kërcënon vendet 
që mbështesin Maduron

ISIS-i i gjen vend te "kalifati online"

Në Libi po vriten
edhe humanitarët

Numri i viktimave në
luftimet përreth kryeqytetit
libian, Tripoli u dyfishua
gjatë fundjavës. Më shumë
se 120 vetë kanë humbur
jetën në këto luftime.
Bashkimi Europian tërhoqi
punonjësit e tij nga Libia

Jeremy Corbyn mund të zgjidhet kryemi-
nistër i Britanisë së Madhe, nëse vendi shkon
në zgjedhje të parakohshme. Mediat brita-
nike i referohen sondazheve më të fundit, si-
pas të cilave rezulton se nëse zgjedhjet ak-
tuale do të zhvilloheshin në këtë periudhë
kur parlamenti e ka të pamundur të mira-

tojë marrëveshjen e Theresa May me Bruk-
selin, laburistët do të siguronin 290 vende në
dhomën e ulët. Ndërsa konservatorët e Mayt
do të humbnin 60 vende nga ato që kanë ak-
tualisht dhe do të siguronin vetëm 259. Shu-
mica e nevojshme për formimin e qeverisë
është 326 deputetë, që Corbin mund t’i sigu-

ronte nga partitë e tjera parlamentare si li-
beraldemokratët. Sondazhet tregojnë po
ashtu se Laburistëve mund t’u bjerë mbësh-
tetja popullore, nëse nuk kërkojnë shpejt
një Referendum të dytë që mund të anulojë
Brexitin. Nëse ata zgjedhin kauzën e anuli-
mit të procesit të daljes së Britanisë nga Ba-
shkimi Europian, do t’i kishin të sigurta vo-
tat e partive që e mbështesin këtë çështje si
ajo e nacionalistëve skocezë.

Corbin kryeson në sondazhe
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E akuzuan për
sjellje të pahijshme,
aktori fiton gjyqin
dhe 850 mijë
dollarë si
dëmshpërblim

Në kohën kur jehona e lëvizjes #Me-
Too vazhdon në mbarë botën, aktori i
famshëm australian, Geoffrey Rush, fitoi
gjyqin për shpifje kundër një gazete të
Sidneit, e cila e akuzonte për sjellje të
pahijshme ndaj një kolegeje.

Gjykatësi Michael Wigney u shpreh
se nuk e kishin bindur incidentet e de-
tajuara nga “The Daily Telegraph”, e të
publikuara nga “Nationwide News”.
Ankesat e aktores Eryn Norvill, sipas tij
nuk provoheshin me fakte të qarta, ndër-
sa e gjithë situata i dukej shumë e fryrë
dhe e zbukuruar. 67-vjeçarit Rush i takon
tani, sipas gjykatësit, një shumë prej 850
mijë dollarësh australianë, ndërsa për
kompensimin e plotë do të diskutohet në
një datë më të vonë.

Dëmshpërblimi që ai kishte kërkuar
fillimisht mbërrinte në 25 milionë dol-
larë australianë. Aktori i njohur nga “Hol-
lywood”-i është shprehur më herët se ra-
portet e gazetës ia kishin dëmtuar
karrierën në mënyrë të pakthyeshme.

Gigi Hadid vlerësim
për bamirësinë

Gigi Hadid di të japë një shembull të
mirë jo vetëm në pasarelë, por edhe në
jetën e përditshme. Revista Variety e ka
vlerësuar modelen me çmimin “Power
of Women/Fuqia e Gruas” për punën e
saj si bamirëse gjatë 2 viteve të fundit.
Gjatë marrjes së çmimit, Hadid tha se
çdokush mund të bëhet zë për këta
njerëz të lënë në harresë. “Po, ne mund të
bëjmë bamirësi. Ne mund t’i ndih-
mojmë ata. Çdo donacion shpëton jetë
dhe ndihmon njerëzit. Janë qenie njerë-
zore po ashtu si ne. Shumë gra dhe vajza
në këto vende kishin një dëshirë për të
bërë më shumë, për të qenë më shumë
dhe për t’u arsimuar e për të përmirë-
suar jetën e tyre. Si ambasadore e UNI-
CEF-it, 23-vjeçarja ka shfrytëzuar famën
e saj për të përcjell nëpërmjet rrjeteve
sociale dhe reklamave të ndryshme me-
sazhe për një botë më të mirë.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si ndiheni tash që je shkëpu-
tur paksa nga kinematografia shqiptare
derisa je një nga ikonat e artit shqiptarë?

Duke qenë se kam dy vite që jam zh-
vendosur në Gjermani sigurisht në fillim
kam ndier boshllëk të madh sepse shkë-
putja nga skena nuk ka qenë hap i lehtë
por këtë boshllëk e kam mbushur duke
qenë aktiv e duke realizuar dy Stand Up
Comedy që i kam shfaqur në qytete të Eu-
ropës të cilat janë pritur mjaft mirë dhe
tani realizoj edhe emisionin për diasporën
në bashkëpunim me RTV Dukagjini në Ko-
sovë, emisioni quhet “Ich bin Albaner” ose
shqip “Jam shqiptarë”, ky emision ka për
qëllim prezantimin e vlerave shqiptare në
diasporë dhe njëkohësisht ka edhe natyrë
patriotike dhe artistike.

KOHA: Të bezdisin edhe në Gjermani
shqiptarët kur të takojnë në rrugë?

Me thënë të drejtën kam gjetur një
ambient shumë të ngrohtë dhe mikpritës
në komunitetin shqiptarë këtu në Gjer-
mani dhe mbarë Europën ndoshta kjo ka
ardhur si rezultat i punës ndër vite dhe
njerëzit më bëjnë të ndihem mirë dhe i
vlerësuar përkundrazi ndiej kënaqësi kur
i takoj.

KOHA: Po "popullariteti" në Kosovës
të mungon?

Nuk më mungon se për fat të mirë ose
të keq Europa ka plot shqiptarë kështu që
ky popullaritet është edhe këtu.

KOHA: Periudha kur ke nisur kar-
rierën ka qenë paksa me konkurrencë të
madhe dhe me shumë vështirësi,
megjithatë ia ke dal me shumë sukses?

Rruga e suksesit është shumë e vësh-
tirë, ky profesion kërkon punë sistematike
dhe të vazhdueshme, unë kam filluar i ri
që në moshën 16 vjeçe dhe jam rritur me
skenën, çelësi i suksesit është të jesh vet-
vetja të bësh artin tënd dhe duke shikuar
përpara, konkurrenca ka punën e vet e unë
timen, në fund gjithë kemi një qëllim që
është publiku, pastaj kush më shumë e

kush më pak kjo pak rëndësi ka sipas men-
dimit tim.

KOHA: Mban kontakt ende me ko-
legët e Spektakleve që ke qenë pjesë?

Sigurisht që po, pavarësisht largësisë
që jemi kam kontakt qoftë me aktorët që
kam luajtur në Kosovë por edhe në Sh-
qipëri, njëkohësisht ruaj kontakte dhe me
aktorët që kanë mbaruar studimet në Ti-
ranë dhe shumë kolegë që kam luajtur
role të ndryshme në projekte të ndryshme,
shkëmbejmë ide dhe mendime për
projekte të ndryshme.

KOHA: Një pjesë të madhe të jetës e
ke kaluar në Kosovë dhe Shqipëri e më
pas je zhvendosur në Gjermani, si ka
ndikuar ky vend në formimin e karakte-
rit dhe identitetit tënd?

Normalisht që unë qoftë artistikisht
dhe profesionalisht jam ndërtuar në ven-
dim tim kur them vendim tim këtu them
për gjithë trojet shqiptare dhe unë 8 vite
kam jetuar e vepruar në Shqipëri e Kosovë
që ka ndikuar në ndërtimin e karakterit
tim, kurse Gjermania nuk ka çfarë të ndër-
toj e as të ofroj tek unë, këtu mundem
vetëm të përshtatem dhe asgjë më shumë.

KOHA: Cila ishte profesioni i ëndër-
ruar para se të bëhesh aktor?

Kurrë nuk kam ëndërruar asgjë të
them seriozisht, që i vogël kam ëndërruar
të futem brenda asaj kutisë së vogël që
kemi pasur në shtëpi të quajtur televizion,
(qesh).

KOHA: Rolet që keni luajtur e reflek-
tojnë personalitetin tënd?

Sigurisht që brenda secilit rol ka diçka
tënden, ndoshta jo nga karakteri, por nga
shpirti po.

KOHA: Për mendimin tënd, çfarë i
bën gratë të bukura dhe të veçanta?

Një femër për mua e bën të bukur sin-
qeriteti kurse të veçantë e bën sjellja.

KOHA: Cili është çelësi i lumturisë për
ty?

Ndërgjegjja e pastër dhe të jesh rehat
me veten tënde.

KOHA: Cila është këshilla më e mirë
që keni marrë nga nëna juaj?

Djali jem mos bëj keq.
KOHA: Po këshilla jote që i jep vajzës?
Për momentin është e vogël se beson

që është në gjendje të kuptojë sepse vaj-
za ime Kejsi është vetëm dy vjeçe e katër
muaj por kur të rritet besoj që do jetë po e
njëjta që më ka bërë nëna ime.

KOHA: Çfarë veshjesh mbizotërojnë
në gardërobën tënde?

Të thjeshta shumë, me thënë të
drejtën unë nuk jam shumë i dhënë pas
veshjes, mendoj se bukuria e njeriut vjen
nga veprat e jo nga mënyra si vishet.

KOHA: Një ditë e jotja pushimi si
është?

Me familjen time, mundohem të ju
plotësoj dëshirat që kanë qoftë me udhë-
time ose me vizita në ndonjë vend.

KOHA: Keni menduar edhe për një
vëlla apo motër tjetër t’i japish vajzës?

Nuk është që se kam menduar por
mendoj që ka kohë...

KOHA: Planet për të ardhmen?
Qëllimet e mia janë që të vazhdoj të

jem në shërbim të spektatorit shqiptarë
edhe pse larg atdheut, komedinë "Du gru
me letra" jam duke e shfaqur nëpër Eu-
ropë e zhanrit stand up janë të rezervua-
ra deri më tani në shumë qytete në Gjer-
mani e Zvicër, do vazhdoj të realizoj
emisionin e ri dhe së shpejti vij me një
projekt, serial komedi që realizohet në
Zvicër ku jam pjesë e kastit të aktorëve së
bashku me Xhevdet Jasharin, Olta Gixha-
rin, Florim Brajshorin, Shqipëri Kelmendin
e shumë aktorë të tjerë.

KRESHNIK IBRAHIMI
Në secilin rol ka diçka tënden
Aktor shumë i njohur,
imitues i paparë i
kryeministrit kosovar
Ramush Haradinaj është
pikërisht Kreshnik Ibrahimi
djaloshi që vjen në një
intervistë mbi të rejat e
fundit dhe punën që bën në
fushën e aktrimit edhe në
Gjermani krahas
shkëputjes që ka bërë nga
skena në Kosovë e Shqipëri.
Gjithë këto ai i tregon për
InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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Shkup, 15 prill - Skuadra e Shkën-
dijës ka barazuar pa gola në tran-
sfertën me Vardarin dhe ruan
epërsinë prej 12 pikëve me kundër-
shtarin për të shkuar në katër fito-
re pranë titullit të kampionit. Skua-
dra e Qatip Osmanit megjithëse
kërkoi fitoren, gjithsesi rrëmbeu
barazim me vlera që nënkupton se
mbyll sezonin pa humbje në due-
let me rivalin e madh nga të cilët
për më shumë nuk mundemi ta-
shmë 8 ndeshje me radhë. Takimi

i zhvilluar në Maxhari të Shkupit
solli më shumë lojë luftarake se sa
bukuri, kështu që rezultati 0:0
duket të jetë real. Edhe pse gjërat
do të kishin shkuar ndryshe nëse
Junior, A. Ibraimi, Fazli e Alimi do
të kishin shfrytëzuar mundësitë e
tyre në fraksionin e parë. Në të
dytën vendasit kishin dominim të
lehtë, mirëpo mbrojtja e Shkën-

dijës nuk lejoi të rrezikohet, ndër-
sa në nivel ishte edhe portieri
Bekim Rexhepi. Në fund ndarja e
pikëve len tanët në distancë të
njëjtë me ndjekësin më të afërt
kundër të cilëve hymë në seri prej
tre ndeshjeve pa gol të pranuar.
Ndryshe ishte kjo ndeshja e tretë
me radhë e këtij edicioni që Varda-
ri nuk arrin të shënojë në rrjetën e

Shkëndijës, ndërsa një gjë e tillë
ka kënaqur edhe trajnerit e teto-
varëve, Qatip Osmani. “Ne në
Shkup erdhëm me ambicie mos të
humbim ndeshjen pasi përballë
kishim konkurrentin e vetëm për
titullin e kampionit. Mendoj se ia
arritëm qëllimit dhe pse gjatë pje-
sës së parë kishim iniciativë dhe
krijuam disa mundësi që mbetën
të pashfrytëzuara. Në fraksionin e
dytë pa vetëdije u tërhoqëm pak,
por megjithatë edhe me barazim
jemi të kënaqur”, deklaroi trajneri
Qatip Osmani. Ndeshjen e radhës
skuadra kampione në fuqi e
Shkëndijës do të mirëpret Make-
donija GJ.P. Nga ana tjetër ekipi i
Shkupit në ndeshjen e javës së 28,
ka arritur të merr fitore ndaj ekipit
të Sileksit, me rezultat 2:1  në një
ndeshje ku pikët ishin mase të vlef-
shme. Autor të golave ishin Broja
dhe Muaremi. Ekipi i Shkupit që
nga minuta e parë filloi furishëm
që të kërkojë golin e epërsisë, kësh-
tu që në minutën e 31 Suhejl
Muharemi arriti të depërtojë në
zonën e rreptësisë, ndërsa ndaj tij
kishte ndërhyrje të palejuar, e që
realizoi saktë dhe qetë Rron Broja,
për golin e tij të parë në fanellën e
Shkupit dhe të parin në këtë takim.
Vetëm gjashtë minuta më vonë një
aksion i filluar nga Broja, ndërsa
Iseni me mjeshtrin e tij futet në
zonë dhe godet furishëm, që Efre-
mov të mbrojë goditjen e tij, ndër-
sa rastin e shfrytëzoi sulmuesi
Muaremi i cili rriti epërsinë për 2:0.
Pjesa e dytë ishte krejt ndryshe,
pasi Shkupi tentoi që më shumë
të kërkojë avantazhin përmes
kundërsulmeve, ndërsa mbrojtja
të ruaj epërsinë e pjesës së parë.
Në minutën e 52, Sileksi nga rasti i
vetëm shënoi për të zbutë epër-
sinë në 2:1. Ekipi i Shkupit pas fito-
res radhitet e 6 në tabelë me 36
pikë, aq sa ka edhe Renova të cilët
në takimin e zhvilluar në Tetovë u
mposhtën nga Rabotniçkit me re-
zultatin 1:2. Në përballjet tjera Be-
lasica ka barazuar 1:1 me Pobedën,
me rezultatin e njejtë ka përfun-
duar edhe takimi mes Makedonija
GJ.P dhe Akademija Pandevit.

Edoardo Reja është emri i përzgjedhur nga
Federata Shqiptare e Futbollit për të drejtuar
skuadrën kuqezi në kualifikueset për Evropia-
nin e vitit 2020, duke zëvendësuar në stol ba-
shkëkombësin e tij, Christian Panucci, i
shkarkuar pas humbjes që Shqipëria pësoi me
Turqinë më 22 mars. Caktimi i Edy Rejas për
stolin kuqezi u jep fund kërkimeve të FSHF-së,
fushatë për të cilën, ditët e fundit u përfol se ish-
te në kontakte edhe me kandidatë të tjerë, si Al-
berto Zaccheroni, apo edhe Francesco Guidolin.
Mësohet se Reja do të mbërrijë ditën e martë në
Tiranë për të nënshkruar edhe kontratën e tij

me Federatën Shqiptare të Futbollit. Presiden-
ti Armand Duka, para zyrtarizimit, mësohet se
ia ka paraqitur këtë kandidaturë Komitetit Ek-
zekutiv, që në këto raste jep pëlqimin për
zgjedhjen e bërë nga krey i qeverisë së futbol-
lit. Edy Reja është një emër i njohur në futbol-
lin italian. I lindur në vitin 1945, trajneri 73-
vjeçar ka drejtuar një sërë skuadrash në Serie A,
por edhe në Kroaci. Periudhën më të gjatë të
qëndrimit në pankinë, Reja e ka kaluar pikërisht
te Napoli në vitet 2005-2009, teksa e ndihmoi
këtë skuadër të ngjitet nga Serie C1 në Serie A.
Pas aventurës te Napoli, Reja drejtoi Hajdukun

e Splitit, ku qëndroi për një sezon, për t’u kthyer
sërish në Itali nën drejtimin e Lazios, e më pas
të Atalantës, që ishte edhe skuadra e fundit e tij.

Elmas i lumtur
për golin e
shënuar ndaj
Galatasarajit
Shkup, 15 prill - Futbollisti
shkupjani Elif Elmas ka arritur që
të shënoj golë në ndeshjen derbi
të zhvilluar mes Fenerhbaçes
dhe Galatasarajit dhe që mbaroi
pa fitues 1:1. Shkupjani nuk ka
lejuar që gëzimi i futbollistëve
dhe tifozëve të Galatasarajit të
zgjasë shumë kohë. Pas golit të
shënuar nga Onjekuru në mi-
nutën e 66, ishte pikërisht Elif El-
mas ai që vetëm pas 5 minutave
barazoi shifrat, duke bërë që
tifozët e Fenerbahçes të
shpërthejnë në festë. “Jam
shumë i lumtur. Është hera e
parë që luaj në një ndeshje derbi
si kjo ndaj Galatasarajit dhe
menjëherë arrita të shënoj gol.
Kam ëndërruar për këtë, jam i
gëzuar për këtë dhe shpresoj të
vazhdojë edhe në takimet tjera
të shënojë”, theksoi Elif Elmas.
Ndryshe ky ishte goli i dyte i loj-
tarit shkupjan me fanellën e Fe-
nerbahçes këtë sezon. (F.N)

Beqiraj shënon
golin e 12 në
elitën e Izraelit
Sulmuesi kosovar Fatos Beqiraj
ka vazhduar me gola në elitën e
futbollit të Izraelit. Beqiraj të
dielën shënoi një gol në
humbjen që skuadra e tij Macca-
bi Netanya e ka pësuar në udhë-
tim ndaj Maccabi Haifas (2:1).
Ndeshja i takoi xhiros së 30-të të
elitës së Izraelit. Për Netanyan u
paraqit edhe Jahmir Hyka. Beqi-
raj realizoi golin e parë të nde-
shjes në minutën e 7-të. Ai u ndë-
shkua me karton të verdhë siç u
ndëshkua edhe Hyka. Beqiraj ka
12 gola e 1 asistim në ligë këtë sti-
nor. Ndërsa i ka edhe tre gola në
kupë.

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

Edy Reja trajner i Shqipërisë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIGA E PARË

Shkëndija shumë afër titullit
“Ne në Shkup erdhëm
me ambicie mos të
humbim ndeshjen
pasi përballë kishim
konkurrentin e vetëm
për titullin e
kampionit. Mendoj se
ia arritëm qëllimit
dhe pse gjatë pjesës
së parë kishim
iniciativë dhe krijuam
disa mundësi që
mbetën të
pashfrytëzuara”,
deklaroi Qatip
Osmani

Incidente në takimin Vardar - Shkëndija 
Ndeshja midis Vardarit dhe Shkëndijës në disa
momente ishte shumë e tensionuar, ndërsa për këtë
ndoshta ndikuan edhe ofendimet ndaj shqiptarëve
nga ana e tifozëve vendas “komitët”. Pikërisht këto
thirrje nacionaliste sollën ndërprerje disaminutëshe
të ndeshjes, pasi arbitri kryesor Dejan Jakimovski
urdhëroi kapitenin vendas të kërkojë të ndalojnë
korret ofenduese në baza nacionale Edhe përkundër
kësaj ndërhyrje, ata vazhduan të ofendojnë herë pas
here, ndërsa kulminacioni ndodhi në minutën e 88,
kur nga ana e tribunës ku ndodheshin tifozët e
Vardarit, u godit në shpinë futbollisti i Shkëndijës,
Mevlan Murati. Ai derisa fitoi një duel me brazilianin
Huan Felipe, duke devijuar topin në rivënie anësore,
morri një goditje, ndërsa edhe pasi i njëjti ndodhej i
shtrirë në fushë, nuk ndaluan hedhjet e gjësendeve

të ndryshme në drejtim të tij, me ç’rast pasoi reagimi
i disa prej futbollistëve të Shkëndijës në drejtim të
arbitrit Jakimovski, me në krye kapitenin Armend
Alimi. Pas gjithë këtyre skenave jo të hijshme,
tashmë fjalën e ka Komisioni Disiplinorë pranë
Federatës së Futbollit të Maqedonisë. 
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REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" Shkup

Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike

Në bazë të nenit 176 të Ligjit për arsim sipëror (Gz. Zyrtare e R.Maqedonisë nr.82/18), Dekani i Fakultetit të shkencave informatike
dhe inxhinierisë kompjuterike në Shkup publikon:

K O N K U R S
për zgjedhje në tituj

1. zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor shkencor në të gjitha sferat mësimore shkencore nga dega mësimore
shkencore informatikë dhe dega mësimore shkencore teknika kompjuterike dhe informatika (profesor i rregullt)

Kushtet: Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me nenin 166 të Ligjit për arsim sipëror (Gz. Zyrtare e R.Maqedonisë nr.82/18)
dhe kushteve të veçanta të cilat janë në fuqi si dhe kushteve të parapara në Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në
titujt mësimor shkencor mësimor profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup
(Lajmëtari universitar nr.411 të datës 5.11.2018).
Orari i punës do të përcaktohet sipas orarit të orëve.
Rroga për pozitën 1 lëviz në kufijtë prej 35.640,00 deri 60.000,00 denarë.

Ndaj fletëparaqitjes kandidatët duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje në lidhje me konkursin në të cilën do të qëndrojë pozita për të cilën
paraqiten, dokument për arsim përkatës të mbaruar (diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të bashkangjitura me ekuivalencë të notave),
biografi të shkurtë, certifikatë të shtetësisë, listë të punimeve shkencore dhe profesionale të botuara (nga një kopje të punimeve kopje);

Përzgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë sipas ligjit.

Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter fletëparaqitjet të cilat nuk janë të plotësuara tërësisht nuk do të
shqyrtohen.

Fletëparaqitjet parashtrohen më së voni 8 ditë nga publikimi i konkursit në Dekanatin e Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinieri
kompjuterike, rr. Rugjer Boshkoviq 16, Shkup.

Fakulteti i shkencave informatike dhe
inxhinierisë kompjuterike

Në NBA ka nisur prej disa ditë-
sh faza play off, ndërsa radhën për
të zbritur në parket e kishte skua-
dra më e mirë e sezonit të rregullt,
Milwaukee Bucks, që priste në “Fi-
serv Forum” të Milwaukee-t Detroit
Pistons. Përballja e parë e vendit të
parë të Lindjes me të tetin nuk pati
histori. Bucks triumfuan lehtësisht
me diferencë të madhe pikësh 121-
86, duke u treguar “dhëmbët” që në
fillim kundërshtarëve. Që në peri-
dodën e parë u regjistrua një dife-
rencë e frikshme prej 20 pikësh, me
një rezultat të pjesshëm 38-18.
Hendeku u thellua në 27 pikë në
fund të pjesës së parë, 70-43, çka u
dha mundësi vendësve ta ulnin disi
ritmin për të mos shpenzuar
energji të kota. E kush tjetër veç
Gianis Antetokounmpo do të kish-

te statistikat më të mira të sfidës!
Basketbollisti grek realizoi 24 pikë,
dha 4 asiste dhe kontrolloi plot 17
topa poshtë koshit. Takimi i radhës
do të zhvillohet pas tre ditësh po
në “Fiserv Forum” të Milwaukee-t.
Fitore thjeshtë edhe për Houston
Rockets 122-90 ndaj Utah Jazz.
Skenën në “Toyota Center” e rrëm-
beu “ylli” i vendësve, James Harden,
që iu afrua shumë “triple-double”
me 29 pikë, 10 asiste dhe 8 “re-

bound”. Paraqitje e mirë edhe e
Rudy Gobert, por 22 pikët dhe 12
rikuperimet e francezit ishin
shumë pak për të përballuar furinë
e Rockets. Edhe takimi i radhës i
këtij dueli do të zhvillohen po në
parketin e skuadrës teksane, që ka
shansit ta çojë në 2-0 serinë e për-
balljeve. Shfrytëzojnë faktorin fu-
shë Portland Trail Blazers, që iu im-
ponuan 104-99 Oklahoma City
Tunder. Shkëlqeu për vendasit Da-

mian Lillard me 30 pikë, duke fi-
tuar sfidën brenda sfidës mes Paul
George, që realizoi 26 pikë e kon-
trolloi 10 topa poshtë koshit. Një
ndeshje pa shumë ritëm ajo mes
Boston Celtics dhe Indiana Pacers
që u mbyll me suksesin e vendasve
84-74. Për Celtics më të mirët re-
zultuan Irving e Morris që realizuan
nga 20 pikë, ndërsa për Pacers çu-
ditërisht shënuesi më i mirë ishte
Joseph me vetëm 14 pikë.

Hamilton:
Të befasuar
nga fitoret,
rivalët po
ecin si
breshka
Lewis Hamilton ka triumfuar
në garën e 1000-të të Formula
1 të zhvilluar në Kinë, sukses
që ka ngjitur 5 herë kampionin
e botës në krye të renditjes
botërore. Jo vetëm kaq, por
makina Mercedes kompletoi
fitoren e tretë radhazi në këtë
sezon në po kaq gara të zhvil-
luara. Madje me të dy pilotët
në dy vendet e para. “Këto re-
zultate na kanë befasuar edhe
ne. Këtë herë fitorja është spe-
ciale, pasi erdhi në një garë ju-
bilare. Kaluam një fundjavë të
përkryer nga dita e premte
deri në fundin e garës dhe fru-
tet e kësaj pune janë fitorja e
dyfishtë”, tha Hamilton. Piloti
britanik e nisi garën nga vendi
i dytë, por paralalimi që i bëri
shokut të skuadrës në start
ishte çelësi i fitores. “Bëra një
start të mirë dhe më pas e
pata të lehtë të komandoja
garën. Ky është një rezultat
fantastik, pasi realizojmë gjë-
ra që edhe ne nuk i kemi para-
shikuar. Kjo edhe për faktin se
rivalët tanë po ngecin në këtë
periudhë dhe po gabojnë
shumë”, tha Hamilton.

Piloti spanjoll Alex Rins fitoi
mbrëmjen e sotme garën e Cmi-
mit të Madh të Amerikës në Moto
GP, garë që u zhvillua në pistën e
Austin. Ky ishte suksesi i parë i Rins
në Moto GP, me motorin Suzuki,
që arriti të triumfojë në një pistë të
vështirë. Në vendin e dytë u ren-
dit legjenda Valentino Rossi me
Yamaha, ndërsa i treti u klasifikua
Jack Miller me Ducati Pramac.
Kampioni i botës, spanjolli Marc
Marquez, u rrëzua me Hondën e
tij në mesin e garës, teksa ishte

duke e kryesuar atë. Një gabim e
nxori jashtë piste Marquez, që i dë-

shpëruar tentoi të rikthehej në
garë, por pa sukses. Nga ai mo-

ment ishte Rossi që dominoi
garën, por 4 xhiro nga fundi Rins e
sulmoi dhe parakaloi. Rossi nuk
pati më asnjë shans të tentonte
rikuperimin, duke u renditur i dyti.
Për sa i përket renditjes së përgjith-
shme të Moto GP, pas 3 garave të
para kryeson italiani Andrea Do-
vizioso me Ducati (sot i katërti). Ai
ka 54 pikë, 3 më shumë se Rossi, i
dyti. Ndërsa Alex Rins, me triumfin
e sotëm, ngjitet në vendin e tretë
me 49 pikë (Marquez i katërti me
45 pikë).

Anthony Joshua ka deklaruar se sfida
që ai do të zhvillojë më 1 qershor në Ame-
rikë ndaj Jarrell Miller do të jetë një përbal-
lje ku ai do të testojë forcat e rivalit. “Miller
është trupmadh dhe i fortë. Do të jetë një
sfidë interesante, ku do të shoh se sa i aftë
është në ring. Për të ky është një shans jo
vetëm për titullin por edhe t’i tregojë botës
së është në gjendje të përballet me një
kampion bote”, u shpreh Joshua. “Nuk më
intereson se çfarë synon ai, por do ta bëjë
të paguajë për gjithçka ka thënë ndaj meje.
Kam thënë se ai do ta bëjë nga e para
fytyrën e tij dhe do ta mbaj premtimin. Do
ta ndëshkoj rëndë dhe atëherë do ta kup-

tojë se çfarë ka bërë që ka pranuar sfidën
me mua. Unë jam kampion bote dhe do të
qëndroj i tillë edhe pas kësaj sfide”, u sh-
preh Joshua, 21 fitore e asnjë humbjr në
karrierën si profesionit.

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

Joshua kërcënon rivalin: 
Do ta ndëshkoj rëndë, unë e mbaj fjalën

Rins korr suksesin e parë në Moto GP
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NBA

Houston dhe Milwaukee
fitore të lehta në play off

Vijon faza çerekfinale e
play off-it në NBA, me
Houston që korri një
fitore të lehtë ndaj Utah
Jazz me rezultatin 122-
90. Ndeshje e
dominuar nga ekipi
teksan, që pati epërsi
në fushë gjatë gjithë
kohës. 7 lojtarë të
Houston realizuan mbi
10 pikë, me të
zakonshmin Harden që
bëri diferencën, autor i
29 pikëve e 10 asist
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Ole Gunnar Solskjaer thotë se
triumfi i katalanasve në çerekfina-
len e parë të Ligës së Kampionëve
nuk ka fort rëndësi, pasi Manche-
ster United do t’i duhet një
përpjekje krejt e re për ta “hequr
qafe” Barcelonën. “Djajtë e Kuq” u
mposhtën 1-0 në ndeshjen e parë,
në “Old Trafford”, por shpresojnë të
përsërisin atë që bënë me PSG, në
raundin e kaluar.  Ajo përmbysje në
kthimin me PSG solli kujtimet e
triumfit të vitit 1999, kur vetë Sol-
skjaer ishte protagonist i madh në
fushë, kundër Bayern Munich.
Gjithsesi, ai moment nuk ka rëndë-
si tani, thotë Solskjaer, pasi klubi
përballet me një test tjetër:

"Jo, unë nuk bazohem tek ajo
përmbysje e madhe historike, se-
pse ndodhi kundër Bayern Munich.
Asokohe ishte finale, ishte diçka
ndryshe. Ne do të frymëzohemi nga
ndeshja e kthimit me PSG. Kemi
mundur disa ekipe të mira larg
shtëpisë këtë sezon dhe kemi luaj-
tur kundër disa lojtarëve të
mëdhenj", ka theksuar Solskjaer.
Solskjaer do të mbështetet te loj-
tarë si Marcus Rashford, Anthony
Martial, Romelu Lukaku dhe Paul
Pogba për të siguruar golat e nevoj-
shëm, në mënyrë që Manchester
United të mund të shkojë në gjy-
smëfinale të garës: "Shikoni cilësinë
e këtyre lojtarëve dhe kjo përbën
kërcënim për Barcelonën. Ne kemi
mundësi për të shënuar gola në
“Camp Nou”. Sigurisht, ajo që bëmë
kundër PSG duhet t'iu japë të
gjithëve besim. Përmbysja në Paris
ishte përvoja më e mirë që këta loj-
tarë kanë pasur për shumë vite. Ata
ndoshta po ëndërrojnë për një
tjetër natë të paharrueshme në Bar-
celonë”, ka deklaruar Ole Gunnar
Soljskajer. Portieri i Manchester Uni-
tedit, David de Gea, i ka paralajmë-
ruar bashkëlojtarët e vet se ata
duhet të përmirësohen dukshëm
për ta mposhtur Barcelonën në
Ligën e Kampionëve. Unitedi i Ole
Gunnar Solskjaer regjistroi një fito-
re tejet të rëndësishme ndaj West

Hamit në Premierligë pasi i kishte
humbur katër nga pesë ndeshjet e
fundit para kësaj ndeshjeje - por
vetëm falë dy golave nga penalltitë
të Paul Pogbas. Tani, De Gea u ka
bërë thirrje bashkëlojtarëve për
përmirësimin në Camp Nou, të cilët
në ndeshjen e parë në Old Trafford
dështuan ta gjuanin qoftë edhe një
goditje në kornizën e portës së
Barçës. “Natyrisht se është e vësh-
tirë, por nëse dëshiron të jesh top
ekip, duhet të luash ndeshje të
mëdha në Ligën e Kampionëve”, tha
De Gea. “Duhet të jemi të përqen-
druar për një ndeshje të vështirë
përsëri. Mendoj se nuk luajtëm
mirë ndaj West Hamit, duhet të
përmirësohemi shumë sepse kemi
një sfidë të madhe të martën”, shtoi
ai. Paul Pogba thotë se Manchester
Unitedi mund të bëjë mrekullinë
në Camp Nou dhe të kualifikohet
në gjysmëfinale të Ligës së Kam-
pionëve, duke e mposhtur Barce-
lonën. “Barcelona nuk pati shumë
raste për të shënuar. Ndoshta e
patën vetëm një të cilën David De
Gea e mbrojti, por pas kësaj ata nuk
ishin të rrezikshëm”, u shpreh Pog-
ba pas ndeshjes. “Besojmë se mund
t’i mposhtim. Ne jemi Manchester
Unitedi, edhe nëse ata janë Barcelo-
na, ne jemi Manchester Unitedi dhe
mund të luajmë në Ligën e Kam-
pionëve po aq mirë sa ata. Mund të
kualifikohemi në gjysmëfinale
natyrisht”, ka theksuar Pogba. Nga
ana tjetër, Frenkie de Jong është
ftuar në skuadrën e Ajaxit për nde-
shjen kundër Juventusit në çerekfi-
nale të Ligës së Kampionëve të
martën. Për De Jong druhej se nuk
do të mundë t’ia dilte shkaku i një
shqetësime, por ai është në skuadër,
ndërkohë që Nicolas Tagliafico
mungon si pasojë e pezullimit, tran-
smeton Gazeta Express. De Jong u
detyrua ta braktisë fushën pas
vetëm 24 minutave lojë në fitoren e
Ajaxit 6:2 kundër Excelsior të sh-

tunën për shkak të një shqetësimi
muskulor, por mesfushori holan-
dez e ka kaluar testin fizik dhe do të
luajë në Torino. Juventusi e mirë-
pret Ajaxin në ndeshjen e kthimit
çerekfinale në Champions, me taki-
min e parë që u mbyll baras 1:1 para
një jave në Amsterdam. Edhe Ta-
giafico ka udhëtuar me skuadrën,
edhe pse nuk ka të drejtë të luajë
për shkak të pezullimit.

MESSI I PREFERON EKIPET
ANGLEZE NË CHAMPIONS
Leo Messi shënon gola për të

tërë, është një makth për të gjitha
ekipet kundërshtare, “rregull” nga i
cili nuk shpëtojnë dot as ato angle-
ze. Që nga shfaqja e tij në elitën e
futbollit kontinental, gjeniu argjen-
tinas është përballur me kundërsh-
tarë të Premier League në 31 raste.
Bilanci është: 22 gola dhe 7 asiste.
Me këto 22 gola, Messi është gola-
shënuesi më i mirë kundër skua-
drave angleze në historinë e Ligës së
Kampionëve. Këtë sezon, ai realizoi
dopietë në “Wembley”, ndaj Tot-
tenham. Pesë herë fituesi i “Topit të
Artë” mbeti “thatë” në çerekfinalen
e parë ndaj Manchester United, por
do të synojë të ndryshojë sjellje
ndaj po këtij kundërshtari, të
martën në mbrëmje. “10” e Barce-
lonës ka shënuar në dy finale ndaj
“Djajve të Kuq”, në atë të vitit 2009
dhe 2011, në Londër dhe në Romë.
Ashtu si në çerekfinalen e parë të
Champions-it të këtij sezoni, Messi
nuk mundi t’i shënonte Manche-
ster United edhe në gjysmëfinale
të Ligës së Kampionëve (2007-
2008). Me gjithsej 108 gola në Ligën
e Kampionëve, kapiteni azulgrana
ka një “viktimë” angleze të prefe-
ruar, Arsenalin, të cilit i ka shënuar
9 gola në 6 ndeshje, me një “poker”
të përfshirë këtu, në çerekfinalen e
vitit 2010, në “Camp Nou”. Manche-
ster City ka pësuar 6 gola nga Mes-
si, në po kaq ndeshje; ndërsa Chel-

sea, deri në sezonin e kaluar i pam-
poshtur nga argjentinasi, pësoi 3
gola në 1/8 finale. Ekziston një ekip
tjetër anglez, ndaj të cilit Messi nuk
ka qenë në gjendje të shënojë, Li-
verpool, edhe pse ka pasur vetëm dy
shanse ndaj tij, në Ligën e Kampio-
neve (2006-2007). Asokohe, “Reds”
e kaluan raundin me katalanasit.
Nëse parashikimet përmbushen,
Barça dhe Liverpool mund të për-
ballen në gjysmëfinalet e edicionit
aktual të Championsit. 

DITË E SHËNUAR PËR TER
STEGEN, BËHET

“GJYSMËSHEKULLI” NDAJ
UNITED

Marc-André Ter Stegen do të
luajë ndeshjen e tij të 50-të në Ligën
e Kampionëve, të martën, me fa-
nellën e Barcelonës. Portieri gjer-
man e mbron kuadratin azulgrana
që nga sezoni 2014-2015, edhe pse
në La Liga nuk e pati statusin e titul-
larit deri në sezonin 2016-2017. Ter
Stegen luajti 13 ndeshje në vitin e tij
të parë si lojtar i Barcelonës (2014-
15) dhe pësoi 11 gola. Në sezonin e tij
të dytë (2015-2016), ai u aktivizua
10 ndeshje dhe pësoi 8 gola. Barça u
eliminua në  çerekfinale të Cham-
pions-it nga Atlético Madrid. Në se-
zonin e tretë (2016-2017), gjermani
luajti 9 ndeshje dhe pësoi 12 gola
(Barça u eliminua në çerekfinale,
kundër Juventusit). Në sezonin
2017-2018 luajti edhe 9 ndeshje dhe
pësoi 6 gola, duke i “larë duart” me
Ligën e Kampionëve që në çerekfi-
nale, pas humbjes (dhe përmby-
sjes) 3-0 në Romë. Ter Stegen, në 49
ndeshjet e luajtura në këtë kompe-
ticion si lojtar i Barçës, ka 34 fitore, 8
barazime dhe 7 humbje. Ai ka pë-
suar 42 gola dhe ka regjistruar 4410
minuta aktivizim mes shtyllave.
Portieri gjerman ka një kontratë
deri në qershor 2022 me katalana-
sit. Klauzola e ndërprerjes së saj
është 180 milionë euro.

Juanfran nuk
po nxiton të
vazhdojë me
Atleticon
Mbrojtësi i Atletico Madridit,
Juanfran, ka thënë se do të
presë deri në fund të stinorit
para se të vendosë nëse do të
firmosë kontratë të re me klu-
bin madrilen. Juanfran, 34-
vjeçar, ishte pajtuar të vazh-
donte kontratën për një stinor
në qershor të vitit të kaluar,
por ka pasur probleme këtë
stinor, duke startuar vetëm 14
ndeshje në La Liga. Ndonëse
atij i është ofruar kontratë e re,
ish-reprezentuesi i Spanjës ka
thënë se do të presë deri në
fund të stinorit për të marrë
vendimin. “Më është ofruar një
kontratë e re, por ende nuk
kam marrë një vendim. Me
rëndësi tash është skuadra
dhe të përfundojmë stinorin
fuqishëm. Atletico ka treguar
shumë besim me këtë ofertë,
por këto vendime nuk janë të
lehta dhe do të flas me fa-
miljen para se të vendos”, ka
thënë Juanfran, përcjellin me-
diumet spanjolle.

Ribery drejt
Katarit
Mesfushori francez Franck Ri-
bery pritet që pas përfundimit
të këtij edicioni të vazhdoj kar-
rierën te skuadra nga Katari,
Al-Sadd. Revista gjermane
“Kicker” të hënën ka njoftuar
se Ribery do të largohet nga
Bayern Muencheni në fund të
këtij edicioni, pasi ekipi bava-
rez ka vendosur që mos t'ia ri-
novoj kontratën që i skadon në
verë. Mësohet se Ribery është
pranë marrëveshjes me ekipin
nga Katari, i cili i ka ofruar 36-
vjeçarit kontratë për dy vjet”.
Te kjo skuadër, Ribery do të
jetë bashkëlojtarë me ish-me-
sfushorin e Barcelonës, Xavi
Hernandezin. Ribery prej vitit
2007 është pjesë e Bayernit
kurse këtë edicion ka shënuar
pesë gola dhe ka asistuar katër
herë në 33 paraqitje.

LIGA E KAMPIONËVE

Solskjaer “kërcënon” Barcelonën:
Përmbysja ndaj PSG na frymëzon!
Ne kemi mundësi për të
shënuar gola në “Camp
Nou”.  Sigurisht, ajo që
bëmë kundër PSG duhet
t'iu japë të gjithëve
besim. Përmbysja në
Paris ishte përvoja më e
mirë që këta lojtarë kanë
pasur për shumë vite. Ata
ndoshta po ëndërrojnë
për një tjetër natë të
paharrueshme në
Barcelonë", ka deklaruar
Ole Gunnar Soljskajer
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Mensur
Mamuti

PROFESORI 
DHE ANALISTI YNË 

I SAPONDJERË
(NË FOTO)

LLOJ
SHTYPI

ÇASTET 
E FUNDIT 
TË JETËS

NJË NGA 
PROFESIONET 
E PROFESORIT 

NË FOTO

KALË I ZI

SHENJË 
DALLUESE, 

MARKË

UJDHESË
KORALESH

DETI MES ITALISË 
DHE SHQIPËRISË

GJERMANIA
ITRIUMI

------------------------------
MËSIM NË 

UNIVERSITET

ILIRIANA SULKUQI
-----------------------------
POSTI DIPLOMATIK 
I PROFESORIT NË 

FOTO

ITALIA
-----------------------------
KRIKETIST AZIATIK, 

UDAJANGA

KOHA
SHTETI, KU PUNOI 

SI AMBASADOR A.D.
------------------------------

ISH FUTBOLLIST
TURK

Z KOHA DRITËRO
AGOLLI

I LASHTË
-----------------------------

URUGUAJI

Y. V.

LLOJ FISHEKU
(SH. PASHQ.)

-----------------------------
PËREMËR 

VETOR

LËNDË 
SHPËRTHYESE

-------------------------------
SHKOLLË
E MESME

 PJESË 
E KËSHTJELLËS 
PËR MBROJTJE

-----------------------------
BANOR 

I KATALONISË

L
ÇIBUK I GJATË

-----------------------------
QYTETI

I PROFESORIT
NË FOTO

NËNA
APO BABAI

NUJE 
E PËRPARME

AUTORI SHQIPTAR, 
GJOKUTAJ

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

NË SUEDI

FOSFORI
------------------------------

NJËSIA E 
REZISTENCËS 

ELEKTRIKE

POSTI I A.D. 
NË KOMUNËN 

E TETOVËS

OREGONI
-----------------------------

QETË,
PA ZHURMË

AUSTRIA
FUSHA E SPORTIT

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

NË SUDAN

AUTORJA AMER. 
MARI TEREZA

-------------------------------
ZBRES POSHTË ME 
KËMBË E ME DUAR

MONEDHË E IMËT 
JAPONEZE

------------------------------
ELEKTRO-

MOTOR

K
GJERMANIA

-----------------------------
RUMANIA

QYTET
NË IRAN URREJTJE

ZGJIDHJET: ARAP, LOGO, ATOL, JONI, D, IT, IS, I, Z, ANTIK, YV, DUMDUMA, MINA, BEDEN, LICE, 
KAMISH, TË, TASIM, P, KRYETAR, OR, A, STADIUMI, ROTOLO, RIN, KALAVARET, D, NODAN, 
MËRI.

Shumë i lehtë: 456239817, 728561349, 931478652, 295784136, 684193725, 317625984, 
549317268, 863942571, 172856493. Mesatar: 298156734, 431729658, 567834291, 
186475329, 359612487, 724983516, 612348975, 975261843, 843597162.
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KALË I ZI

Mamuti
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UJDHESË
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ITRIUMI
----------------------
MËSIM NË
NIVERSITET
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DRITËRO I LASH
OHA

LLOJ FISHEKU

PJES

K AGOLLI -----------------
URUGU

ASHQ.)(SH. PPA
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SULKUQI

HTË

SË

ILIRIANAA
-----------------------------

TIKPOSTI DIPLOMAAT
NËI PROFESORIT
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UAJI

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

        

     

   

     

       

     

   

     

        

      

     

        

   

     

       

        

     

      

ALIAITTA
-----------------------------

TIK,AZIAATKRIKETISTT
UDAJANGA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Harmoni, ngjyra, emocione dhe kënaqësi. Dita e sotme do

jete fantastike për te dashuruarit. Te gjithë do ju kenë zili, por asku-
sh nuk do mundet dot t'iu prishe pune. Beqaret do realizojnë plot
takime, por për asnjë person nuk do ndiejnë ndonjë emocion te
veçante. Te ardhurat do përmirësohen tej mase për shkak te kujde-
sit tuaj, por edhe fale ndihmës se familjareve.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ka rrezik qe dita e sotme te jete e tensionuar dhe e mbu-

shur me mosmarrëveshje. Here pas here nuk do ndiheni aspak
mire dhe do mendoni edhe t'i jepni fund gjithçkaje. Beqaret do
ndihen mire edhe me statusin qe kane dhe nuk do preferojnë te
bëjnë ndryshime. Ne planin financiar do i keni idetë e qarta dhe do
dini si te veproni ne çdo moment.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift do jete tërësisht e qete sot dhe nuk do keni

për çfarë te qaheni. Ne çdo moment bëni atë qe do ndieni dhe mos
mendoni për asgjë tjetër. Beqaret nuk do duan te bëjnë ndryshime
te statusit dhe do preferojnë t'i refuzojnë te gjitha ftesat qe do ju
bëhen. Ne planin financiar do jete Saturni ai qe do iu ndihmoje te
zgjidhni çdo problem.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite e mbushur me ulje dhe ngritje do jete kjo e sotmja

për te dashuruarit. Secili prej jush do ketë mendimet dhe idetë e
veta dhe nuk do i pranoje ato te tjetrit. Kjo do e ndeze gjithë
kohës situatën. Beqaret do ngrenë shume pikëpyetje për jetën ne
vazhdim, por nuk do guxojnë te hedhin hapa. Ne planin financiar
do dini si t'i organizoni te ardhurat qe do fitoni.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do përjetoni ndjesi te forta sot ju te dashuruarit pas disa

deklaratave te partnerit. Tashme do ndiheni gati te hidhni edhe hapa
galopante me te. Beqaret femra do kenë me shume sukses ne dashu-
ri, ndërkohë qe meshkujve do ju duhet te tregohen me te duruar.
Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme, por gjith-
sesi kjo nuk do jete arsye qe ju te fiksoheni pas lojërave te fatit.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Pika me e forte qe keni ju te dashuruarit për te mbajtur një

lidhje te qëndrueshme është se gjithmonë gjeni kohe për te kaluar
kohe dhe çaste intime me atë qe keni ne krah. Edhe sot do jete një dite
e shkëlqyer. Beqaret nuk do qëndrojnë edhe për një kohe te gjate
vetëm. Sot do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje. Ne planin finan-
ciar suksesi ka për te qene i garantuar.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Asnjë planet nuk do ndikoje negativisht tek jeta juaj ne

çift kështu qe marrëdhënia mes jush do vazhdoje te mbetet e
qëndrueshme. Beqaret do jene me joshës se kurrë me pare pran-
daj do tërheqin pas vetes persona te shumte. Ne fund te ditës ata
do kenë mundësi te bëjnë edhe zgjedhjen me te mire. Me finan-
cat duhet te bëni sa me tepër.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite shume e mire do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Do merreni vesh për gjithçka me atë qe keni ne krah dhe
nuk do ju dalin aspak mosmarrëveshje. Beqaret gjithashtu do jene
me shume fat ne dashuri. Ata do gjejnë një person qe do ju përsh-
tatet ne çdo pike. Menaxhimin e buxhetit duhet t'ia lini ne dore spe-
cialisteve pasi vete nuk do mundni dot ta mbani te qëndrueshëm.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite e mbushur me optimizëm ka për te qene kjo e

sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Me partnerin do ndani çdo
mendim dhe çdo ndjenje. Beqaret ka rrezik te jene posesive dhe
do bëjnë disa gabime te pafalshme. Sot gjerat nuk do ecin ashtu
si keni dashur. Financat do kalojnë vështirësi pafund gjate gjithë
kësaj dite. Merrni masa sa me shpejt pa qene shume vone.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Jeta juaj ne çift ka për te qene gjithë kohës e mire sot. Nuk

do keni as problemin me te vogël me atë qe keni ne krah dhe emo-
cionet do shumëfishohen. Beqaret me ne fund do realizojnë disa
takime interesante te cilat do ua ndryshojnë jetën përgjithmonë.
Buxheti ka për te qene goxha i mire nëse arrini t'i kryeni me kujdes
dhe maturi shpenzimet.

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

për ata qe janë ne një lidhje. As qe do ua vini veshin fjalëve te të
tjerëve dhe do bëni vetëm atë qe do ndieni. Beqaret me ne fund
do e gjejnë shpirtin e tyre binjak me te cilin do fillojnë një lidhje
te jashtëzakonshme. Financat do jene te mira. Po ditët te shpen-
zoni me kursim gjendja ka për te mbetur e kënaqshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dielli dhe Merkuri do jene planetët me te favorshëm te

jetës tuaj ne çift. Marrëdhënia me partnerin do përmirësohet aq
shume saqë juve do ju duket e pabesueshme qe jeni ne realitet. Be-
qaret papritur do kenë një takim, i cili do shndërrohet ne një lidhje
te jashtëzakonshme. Financat nuk do jene te këqija, prandaj mund
t'ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me tepër.
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1178 BC - Eklipsi i diellit mund të
ketë shënuar kthimin e Odiseut,
Mbretit legjendar të Itakës, në
mbretërinë e tij pas Luftës së Trojës.

73 - Masada, një fortesë hebreje,
bie në duart e Romakëve pas rrethi-
mit disa mujor, fundi i Revoltës he-
breje.

1071 - Bari bie në duart e Robert
Guiskard, duke përfunduar sundimin
Bizantin në Itali.

1346 - Mbreti Stefani IX i Serbisë
shpall veten Car të Greqisë

1346 - Perandoria serbe shpallet
në Shkup nga Dushan i Fuqishmi,
duke okupuar një pjesë të madhe të
Ballkanit.

1789 - Inaugurimi i parë i kryetarit
Xhorxh Uashington

1866 - Karakozov tenton të vras Car
Aleksandrin II të Rusisë 

1869 - Ebenezer Basset, diplomati
i parë zezak i SHBA fillon shërbimin e
tij në Haiti

2007 - Masakra në Virxhinia:  Vra-
sësi Seung-Hui Ço, vret 32 persona
dhe plagosë 23 të tjerë papa se të bëjë
vetvrasje.

2008 - Papa Benedikti XVI fillon
udhëtimin e tij në SHBA.

VITAMINAT
- A mi jep do vitamina për fëmijën
tim?
- A po doni Vitamina A, B, C apo D?
- Më sjell çfarë të duash, se ky nuk e
di alfabetin.  

Mezi presim që të rritemi, por kur
të rritemi kuptojmë që fëmijëria
është gjëja më e bukur në botë.

(Robert Ndrenika)

NJË ROBOT U HEQ FËMIJËVE
FRIKËN NDAJ VAKSINIMIT
Prania dhe bashkëveprimi me një ro-
bot humanoid, të pajisur me inte-
ligjencën artificiale, ka në klinikë një
fuqi efektive analgjezike dhe anksio-
litike te fëmijët që i nënshtrohen
vaksinimit. Kjo metodë
e eksperimentuar
në qendrën
shëndetësore
italianë ”Tacito”,
në Terni, u krye
nga Marwa Lara-
fa, e sapodiplomuar
për infermieri në Universitetin e Pe-
rugias. Studimi gjeti se përdorimi i
robotit “lejoi fëmijët që të mos për-
qendroheshin në injektimin e vak-
sinës”. Grupi në të cilin ky instrument
u eksperimentua perceptonte më
pak dhimbjen dhe ankthin sesa ata
që nuk u ishte provokuar ndonjë lloj
shpërqendrimi.
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Shefi ekzekutiv i Disney, Bob Iger, u
bëri thirrje politikanëve amerikanë të sh-
mangin urrejtjen në zgjedhjet e 2020. Ai
pretendoi se Adolf Hitleri do t'i kishte
adhuruar rrjetet sociale, si një mjet për të
përhapur propagandën ekstremiste.

"Urrejtja dhe zemërimi po na shtyjnë
drejt një humnere. Veçanërisht politika
dominohet nga mospërfillja", tha ai në
një darkë të organizuar nga Simon Wie-
senthal Center, një organizatë hebreje për
të drejtat, shkruan AFP. "Hitleri do i adhu-
ronte rrjetet sociale, është mjeti më i fu-
qishëm i reklamimit që çdo ekstremist
do të donte. Në rastin më të keq, mediat

sociale e lejojnë të keqen të futet në
mendjet e trazuara dhe shpirtrat e hum-
bur", shtoi ai. Me një fushatë të egër për
presidencialet amerikane të 2020-ës, Iger
theksoi se është e mundur të argumento-

sh pa sulmuar njerëzit. "Dua të dëgjoj një
fushatë e cila nuk është e bazuar në
shpërfilljen e të tjerëve. Dua të shikoj një
vizion të gjerë, të mjaftueshëm për të
përfshirë këdo", tha ai.

Hitleri do t'i adhuronte rrjetet
sociale!

Kalon shumë
kohë në
internet, 
e dashura 
61 vjeçare 
e masakron 
me grushta

Kalonte shumë kohë në internet
gjatë natës dhe për këtë arsye, e da-
shura e ka rrahur aq keq, sa e detyroi
burrin të kërkonte ndërhyrjen e karabi-
nierëve. Ngjarja ndodhi në Vergato,
provincë e Bolonjas në Itali. Gruaja 61
vjeçare u arrestua, ndërsa ‘viktima’ u
dërgua në spital për t’u mjekuar nga
plagët e marra në fytyrë.

Për t’i shpëtuar zemërimit të të da-
shurës së tij dhe për të mos  marrë gru-
shta të tjera, burri u mbyll në banjo
dhe pikërisht nga aty e kanë gjetur
edhe karabinierët, të cilët mbërritën
në shtëpinë e çiftit. Vetëm policët ar-
ritën të neutralizojnë zemërimin e
gruas, e cila po përpiqej madje të sh-
qyente derën, duke përdorur për këtë
mobiljen e televizorit.

Kur karabinierët mbërritën në
mbrëmje në banesën e çiftit, burri ish-
te plagosur në fytyrë, ndërsa gruaja ki-
shte për qëllim të vazhdonte rrahjet.
Zemërimi i gruas, sipas shpjegimit të
saj në polici, kishte ardhur pasi ba-
shkëjetuesi i saj lundronte fshehtas në
një faqe interneti që asaj nuk i pëlqen-
te. Në atë pikë e goditi me grusht në
kokë dhe më pas nisi ta ndjekë derisa ai
u mbyll në banjo. Burri u dërgua në
urgjencë për të kuruar plagët e marra,
të cilave iu deshën 8 ditë për t’u shë-
ruar, ndërsa gruaja u arrestua.

Sa më i shkolluar dhe i ditur të jesh,
aq më e zhvilluar është korja e trurit, e
për rrjedhojë aq më pak rrezik për t’u
prekur nga sëmundjet neurodegjene-
rative. Ky është shpjegimi pse një tru
më i ditur është më i mbrojtur në shën-
detin mendor. Në fakt, sipas eksperi-
menteve dhe studimeve të kryera nga
kërkuesit e universiteteve të Barce-
lonës dhe Gjermanisë, rezulton se ata

individë që kanë shpenzuar më shumë
kohë mbi libra gjatë jetës së tyre, të
paktën 15 vjet, karakterizohen nga një
aktivitet më i lartë i geneve përgjegjë-
se për neurotransmetimin dhe në imu-
nitetin cerebral, por edhe korja e trurit
ka një trashësi më të madhe. 

Pra studimi dhe dija e mban trurin
më të ri, edhe kur mosha avancon me
kalimin e viteve.

Kompania ruse TopCar, e cila merret
me modifikimin e veturave, është duke
përgatitur paketën për modifikimin e ver-
sionit më të ri Coupe të SUV-it të Por-
sches, Cayenne. Paketa e ra, ndër të tjera,
pritet të përfshijë mbrojtësit e rinj,
mbrojtësit anësor të zgjeruar, set të ri të
pragjeve, kofanon me vrima për ajër,
mbrojtësin e pasmë shtesë (difuzer),
mbrojtësin e pasmë shtesë (spoiler) mbi

çati dhe mbrojtësin e pasmë shtesë (spoi-
ler) në bagazh. Po ashtu, paketa e re
thuhet se do të përbëhet nga fibra të kar-
bonit. Gjithashtu, TopCar për Cayennen e
re Coupe do të ofrojë edhe sistemin spor-
tiv të shkarkimit të gazrave, disa sete të
reja të rrotave nga alumini (duke përf-
shirë edhe setin prej 21-inç), amortiza-
torët e modifikuar, si dhe modifikimin e
interierit sipas dëshirës së klientit.

Njerëzit e shkolluar
mbajnë larg mjekun

Rusët paralajmërojnë 
Porsche Cayennen e ri 


