
Notre Dame,
trishtimi i
madh edhe i
botës islame

w
w
w
.k
o
h
a
.m
k

E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 17 prill - Komuniteti i biznesit kërkon
përshpejtimin e transportit të mallrave në
vendkalimet kufitare të Maqedonisë së veriut
me Shqipërinë dhe Serbinë. Nga Oda ekono-
mike e Maqedonisë bëjnë thirrje që më së fun-
di deri më një tetor të këtij viti institucionet
kompetente të tre shteteve të nënshkruajnë
marrëveshje bilaterale që do të mundësojnë
kontroll të vetëm në vendkalimet kufitare Qafë

Thanës dhe Tabanoc. "Si komunitet i biznesit
apelojmë që më së fundi deri në fillimin e
muajit tetor të nënshkruhen marrëveshje midis
institucioneve të Maqedonisë dhe Shqipërisë
dhe Maqedonisë dhe Serbisë që të mundë-
sohen kontrolle të përbashkëta në vendkali-
met kufitare midis dy vendeve, me qëllim që
me më pak resurse të administratës shtetërore
dhe me një ndalesë në kufi...

Pritjet në kufi, 80 për qind e kohës

15 DEN
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Lisat që dikur
ishin fidane

Rezultatet e dobëta e testit të
fundit PISA treguan se tek nxënë-
sit në vend shënohet një ngecje e
madhe në fushën e arsimit.
Dobët jemi renditur në vitin 2015,
me shpresë se në renditjen e
ardhshme do të avancohemi, në
fushën matematikës , shkencave
natyrore dhe leximit. Nëse i re-
ferohemi vetëm....
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Rezultatet e dobëta e testit të fundit PISA treguan se
tek nxënësit në vend shënohet një ngecje e madhe në
fushën e arsimit. Dobët jemi renditur në vitin 2015, me
shpresë se në renditjen e ardhshme do të avancohe-
mi, në fushën matematikës , shkencave natyrore dhe
leximit. Nëse i referohemi vetëm treguesit të fundit si
thelbësor dhe që pasqyrohet në të gjitha fushat e tje-
ra të mësimit, mund të thuhet se një individ që nuk ka
së paku aftësi minimale të leximit, më vonë me vësh-
tirësi do të mësojë leksionet, dhe do ta ketë të vështirë
të inkuadrohet me sukses në jetën shoqërore, politike,
e kështu me radhë. Me fjalë të tjera, PISA mundëson
krahasimin ndërkombëtar të vlerësimit të arritjes së
nxënësve , vlerëson dijen e lidhur me situata reale në
jetë, ashtu si aftësitë edhe përgatitjen për pjesëmarrje
në shoqërinë e të rriturve, shqyrton raportin midis ar-
ritjeve të nxënësve dhe faktorëve që ndikojnë në të
mësuarit, si karakteristikat e nxënësve dhe të shkolla-
ve, dhe kështu ndihmon në krijimin e një politike ar-
simore.

Edhe renditja ndër më të dobëtit në Evropë në punë-
simin dhe përgatitjen e të rinjve që të inkuadrohen në
tregun e punës, imponon një angazhim më të madh
në sistemin arsimor që të ofrojë kuadro të nevojshme
për tregun e punës. 

Reformat që me më shumë apo më pak sukses plani-
fikohen dhe realizohen në Maqedoninë e veriut, dhe
rezultatet e tyre që lënë për tu dëshiruar, udhëzojnë
që sa më parë dhe në mënyrë më efikase ti kushtohet
një vëmendje më e madhe sistemit arsimor në shtet,
nga cikli parashkollor e deri tek cikli universitar. Rritja
e numrit të çerdheve nga Gjevgjelia deri në Kuma-
novë, e nga Struga deri në Kriva Pallankë, përmirësi-
mi i anomalive të ekzistencës së 22 fakulteteve juri-
dike, apo edhe inxhinierëve të dalë nga bankat
shkollore të fakultetit të makinerisë në Vinicë, si dhe
profilizimi i nxënësve dhe orientimi i tyre profesional
më serioz dhe më përmbajtësor, që nesër të regji-
strohen në shkollat e mesme dhe fakultetet sipas
prirjeve dhe rezultateve në arsimin fillor mbetet sfidë
dhe çelësi i vërtetë i një rezultati më të mirë nesër
edhe në ekonomi, biznes , prodhimtari, .... fusha këto
që presin nesër, që nga bankat shkollore të dalin kua-
dro më cilësor që do të përafrojnë shtetin me standar-
det e ndryshme të funksionimit dhe mbarëvajtjes së
sistemit dhe shoqërisë në të gjitha nivelet. 

Për të fituar një rendiment të bollshëm, cilësor, dhe të
shijshëm të domates qoftë në një kopsht për të këna-
qur nevojat e shtëpisë , për të vjelë perime të freskë-

ta në sezonin e verës e të mos blejnë nga tregu që sh-
pesh nuk ia njohim as shijen e as ngjyrën ..., nevojitet
një angazhim, përkushtim, vëmendje, por edhe punë
e pandërprerë për çdo ditë e nga pak. 

Nevojitet së pari një rasat apo farë cilësore, përga-
titja e mirë e truallit, prashitja dhe vaditja e rregullt ,
shkulja e barërave të këqija, mbrojtja nga dielli apo i
ftohti , ushqimi me pleh organik e kështu me radhë që
në sezonin e verës të shijojmë domate që nuk u ka as
tregu.

Nëse i kthehemi përgatitjes së kuadrove në të gjitha
sferat e jetesës, apo të punëtorëve cilësor për sektorin
publik apo privat që pritet të dalin nga një sistem ar-
simor që i përkasin një mjedisi makro apo nga një
ambient më i madh shoqëror , ekonomik dhe politik
në shtet , dhe nëse i referohemi një mjedisi mikro,
apo nëse kthehemi në një kopsht të vogël, atëherë
mund të themi se edhe arsimi kërkon një kujdes më
të madh, përditë e nga pak, por në mënyrë sistematike
që të ofrojë rendimente cilësore . 

Bile nëse flasim për atë barin e famshëm anglez, të
njohur në tërë botën të rrafshët si tepsi, të bukur dhe
me një pamje që zgjon zili, nëse i pyetni anglezët ku
qëndron sekreti i tij, do të përgjigjen që edhe ky bar
është rezultat i një pune të pandalshme të gjenerata
e gjenerata të kopshtarëve që e kanë kultivuar atë
me vëmendje, pasion dhe përkujdesje të veçantë.

Në rastin tonë kjo nënkupton një vëmendje më të
madhe për arsimin fillor, të mesëm dhe sipëror që
nesër, me qëllim që nga gjeneratat e reja të vjelim
rendimente të kënaqshme. Të ulim në minimum
numrin e shkollave që përballen me mungesë të hapë-
sirave, të cilat shpesh janë të detyruara që të punojnë
madje edhe në tre ndërrime dhe me klasa të mbipo-
pulluara. Pra, duke u angazhuar më shumë në për-
mirësimin e kushteve të mësimit, duke rritur cilësinë
e tij apo duke investuar në arsimimin e gjeneratave të
reja sot, do të mbjellin një fidan, që nesër do na sjel-
lë gjenerata që do ndërtojnë, udhëheqin dhe përpa-
rojnë këtë shtet. Në fund dhe jo më pak e rëndësish-
me, sot popullata në shtet është shumë pak e
përgatitur për inkuadrimin në rrjedhat bashkëkoho-
re evropiane dhe funksionimin sipas sistemit garues.
Duhet që sot të pranojmë dhe adaptojmë modelin
evropian të punës dhe jetesës, që nesër të mos kemi
stagnim, por dalë ngadalë ti afrohemi dhe për disa
dekada edhe të arrijmë standardet evropiane në të
gjitha fushat e jetesës.

Lisat që dikur ishin fidane
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Nga Fisnik PASHOLLI

BUKURIA KRIJUESE  
E NOTRE DAME 
“Katedralja Notre Dame nuk do ta kishte mbase
këtë popullaritet global pa atë fuqi dhe bukuri
krijuese që ia dha shkrimtari i periudhës së
romantizmit europian, Viktor Hygo. Është
pikërisht romani i tij “Katedralja e Parisit” që i
dha jehonë te lexuesit e të gjitha kombeve.
Personazhet, Esmeralda dhe Kuazimodo do të
mishërohen me pasionin e madh të dashurisë
dhe groteskut të jashtëm, ndërkohë që
backgroundi i detajeve të katedrales do të
përjetësohet si vepër arkitektonike me titullin
“Notre-Dame de Paris”, ka shkruar një postim në
Facebook, shkrimtari Bardhyl Zaimi.

KUR TË LULEZOJË DROGA!!!

“Kur isha në Shqiperi, ska dy javë, une pashë një
realitet ku nuk shitej asgjë, dhe nuk lëvizte njeri,
dhe njerëzit dukeshin të mpirë mendërisht e
gjithë frikë. Por sipas Monitor.al, në shtetin
shqiptar ka rritje të shpenzimeve nga blerësit në
të gjithe zerat (bien në sy blerjet e mëdha me
një rritje prej 5.6% dhe rritja e besimit në
ekonomi me 2.8%). Flitet edhe për një bum
ndërtimesh me një rritje prej 8.0%... Imagjinoni
çfarë do te behet gjate verës kur do te lulëzojne
ndërtimet e mërgimtareve, kur të vijne turistët,
kur te vijne investitorët e huaj, kur të hyni në BE,
dhe kur të lulezojë droga!!!”, ka shkruar në
profilin  e tij në Facebook, pedagogu universitar
Shenasi Rama.

POLITIKA DO TË DUHEJ TË 
ISHTE SAKRIFICË, JO PRIVILEGJ 

“Kur çdo qytetar punon për t’i ndrequr punët e
veta, ata ndryshojnë gjendjen e vet dhe me këtë
ndryshim ndodh edhe progresi i shoqërisë. Por
kur politikanët punojnë për t’i ndrequr punët e
veta, atëherë progresi ndalet. Qytetarët ta japin
votën për t’u marrë me punët e tyre. Askush nuk
ta jep votën që ti të merresh me punët tua. Në
princip politika do të duhej të ishte sakrificë, jo
privilegj. Në Kosovë politika jo vetëm që është
privilegj, por është privilegj i injorantëve. I atyre
që e bëjnë shtetin të ndalet dhe të kthehet
prapa. Faji është megjithatë i qytetarëve që iu
dhanë votat atyre që kur nuk kishim shtet, i
prishnin pelat. Tash që kemi shtet, të njëjtit
prishin shtetin. Vetëm shikoni tre udhëheqësit
kryesorë të vendit. A më shumë ju ngjanë në
njerëz të shkollës a në njerëz të përrojeve?!
Ndaleni dorën o të mjerë, mos i votoni! Shteti
nuk është pelë me e shalu kush të çohet i pari! Të
rinjtë sot po ikin nga dhunuesit e shtetit. Ikja
nga dhunuesi është instikt i mbrojtjes. Mos i
akuzoni!”, ka shkruar një  profil në Facebook, Liri
Loshi.

KRIMI SHQIPTAR NË HOLANDE
KA RËNIE 

“Holandezët mendojne se mafia shqiptare atje
është me e rrezikshmja. Por faktet tregojnë se
krimi shqiptar në Holande ka rënie. Propozimi
holandez ska lidhje as me qeverine e as me
opoziten. Vizat hiqen dhe vendosen nga
Parlamenti Europian. Ska gjasa të ndodhë
ndonjë ndryshim në regjimin e vizave me
Shqiperinë”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook, Petro Koçi.

Nëse i pyetni anglezët ku qëndron sekreti i barit të tyre të famshëm, i njohur si
‘bari anglez’, do të përgjigjen që edhe ky bar është rezultat i një pune të
pandalshme të gjenerata e gjenerata të kopshtarëve që e kanë kultivuar atë
me vëmendje, pasion dhe përkujdesje të veçantë. Në rastin tonë kjo nënkupton
një vëmendje më të madhe për arsimin fillor, të mesëm dhe sipëror që nesër,
me qëllim që nga gjeneratat e reja të vjelim rendimente të kënaqshme
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Shkup, 17 prill - Më së voni deri
në fund të majit pres të ngrihet
aktakuzë për organizatorët e
ngjarjeve në Parlament më 27
prill të vitit 2017, por nuk pres se
së shpeti do të më jepet
mundësia ta marrë në pyetje
edhe ish-kryeministrin Nikolla
Gruevski, i cili është në arrati.
Kështu tha dje Vilma Ruskoska,
prokurore nga Prokuroria për
krim të organizuar dhe korru-
psion.

“Një pjesë të mirë të dësh-
mitarëve, të cilët planifikova t’i
dëgjojë i kam dëgjuar. Këtë javë
po vijon marrja në pyetje e të

akuzuarve. Javën e ardhshme
me siguri do të dakordohem
me mbrojtjen të bëjnë kontrol-
lin e dëshmive, ndërsa do të
shoh nëse duhet të dëgjohet
edhe ndonjë dëshmitar pas të
cilës do ta përfundojë hetimin”,
deklaroi Ruskoska pas përfun-
dimit të promovimit të projek-
tit Tuinning Light  projekt i
Standardizuar dhe harmoni-
zuar sipas ISO 17025 të labora-
torëve të Institutit për mjekësi

ligjore , kriminalistikë dhe
deontologji mjekësore. Ajo nuk
saktësoi cili është profili i dësh-
mitarëve të cilët i ka dëgjuar.
Lidhur me reagimet e një pjese
të të arrestuarve për rastin të
cilët vlerësojnë se paraburgimi
është përcaktuar pa bazë dhe
propozim dhe se deri tani nuk
kanë pasur qasje në dëshmitë,
Ruskoska tha se Gjykata duhet
të vlerësojë nëse paraburgimi
ka bazë ose jo. “Unë vlerësoj se

është përcaktuar me bazë.
Bëhet fjalë për vepër penale
shumë serioze me një proce-
durë të vëllimshme dëshmuese
dhe hetuese. E drejtë e secilit
është të parashtrojë aplikim në
Gjykatën në Strasburg, vetëm
se nuk besoj që cilado gjykatë
për këtë lloj të veprës penale do
të thoshte se katër muaj para-
burgim është shumë i gjatë”,
potencoi Ruskoska, ndërsa sh-
toi se në fazën e përkthimit janë
dokumentet e nevojshme për
ekstradim të të akuzuarit të
fundit në procesin e parë për
ngjarjet në Parlament i cili
është arratisur në Suedi.

“Dje i kemi dhënë dëshmitë
për përkthim dhe kur të jenë
gati përkthimet e dëshmive
dhe gjithçka që kërkohet në
procedurën e ekstradimit
menjëherë do të dërgohet në
Ministrinë e Drejtësisë”, saktë-
son Ruskoska. 

(O.Xh)

Sektori qytetar nuk
mund të jetë faktor në
negociatat me BE-në
Shkup, 17 prill - Nuk mund të pritet që sektori
qytetar të jetë faktor krucial në negociatat
për anëtarësim me Bashkimin Evropian.
Sektori qytetar mund të ndihmojë me
dozën e vet të caktuar të ekspertizës, por në
asnjë rast nuk mund të jetë baza në nego-
ciatat me Unionin. Këtë dje e deklaruan
drejtoresha ekzekutive e Komitetit të Hel-
sinkit për të drejta të njeriut, Urania Pirov-
ska dhe Simonida Kacarska, drejtoreshë e
Instituti për politikë evropiane, në prezanti-
min e Raportit në hije për “Kapitullin 23”.
“Kapacitetin që duhet ta ketë administrata
nuk mund të plotësohet me sektorin qyte-
tar. Sistemi i organizimit të negociatave ka
shumë modele, dhe secili vend duhet ta
gjejë atë që i përshtatet. Sektori qytetar për
shkak të kushteve specifike të zhvillimit ka
edhe dozë të caktuar të ekspertizës, që
mund të ndihmojë por ai në asnjë rast nuk
mund të jetë baza”, tha Kacarska. Ajo thek-
soi se përvojat nga vendet e tjera tregojnë
se thelbi që i zhvillon negociatat duhet të
jetë nga administrata, sepse negociatat do
të zgjasin shumë, dhe ata njerëz do të
duhet gjatë kohë të kyçen në to. Ndryshe,
ministri i Shoqërisë Informatike dhe Admi-
nistratës, Damjan Mançevski javën e kaluar
nga Brukseli u bëri thirrje të gjithë faktorë-
ve në apo jashtë administratës publike që të
kyçen në procesin vijues negociues me BE-
në dhe tha se Qeveria është e shqetësuar
nëse shteti ka kapacitet të mjaftueshëm për
këtë ndërhyrje. 

DERI NË FUND TË MAJIT PROKURORIA PLANIFIKON
NGRITJEN E AKTAKUZËS

Edhe një lëndë për 
27 prillin e përgjakshëm

“Një pjesë të mirë të
dëshmitarëve, të cilët
planifikova t’i dëgjojë i
kam dëgjuar. Këtë javë
po vijon marrja në
pyetje e të akuzuarve.
Javën e ardhshme me
siguri do të
dakordohem me
mbrojtjen të bëjnë
kontrollin e dëshmive,
ndërsa do të shoh nëse
duhet të dëgjohet
edhe ndonjë
dëshmitar pas të cilës
do ta përfundojë
hetimin”, deklaroi
Ruskoska

Publicitet
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Shkup, 17 prill - Mendoj se me garimin tim
në këto zgjedhje, dërgojmë një mesazh për
gjithëpërfshirje, sepse atëherë do të vazh-
dohej me traditën gati 30 vjeçare pas pa-
varësimit të Maqedonisë së Veriut ku shqip-
tarët do të jenë vetëm votues, por asnjëherë
të votuar. Kështu ka thënë për Radion Evro-
pa e Lirë, kandidati i pavarur për president
në Maqedoninë e Veriut, Blerim Reka, ndër-
sa ka diskutuar rreth konceptit të platformës
për krijimin e një Republike gjithëpërfshirë-
se, me ligjin mbi të gjithë.

"Koncepti im 'Republika për të gjithë',
është koncept për Republikën në të cilën do
të sundojë ligji, dhe jo individi me fjalë të
tjera ashtu siç është dhe slogani im, 'Repu-
blika për të gjithë, me ligjin mbi të gjithë' në
fakt është një koncept universal i sprovuar
në demokracitë liberale, dhe ajo që i ka
munguar tani e tridhjetë vite Maqedonisë së
Veriut. Ne për 30 vite kishim shtet të kapur,
por tash e dy vite frikësohemi se po rrëshqa-
sim drejt një shteti privat me përqendrimin
e gjithë fuqisë politike tek një person, që po
ashtu nuk është e shëndetshme për demok-
racinë. Konsideroj se me konceptin "Repu-

blika për të gjithë", qytetarët do të kenë të
drejtën që të kërkojnë llogaridhënie prej
atyre që janë në pushtet dhe jo siç është
tash faktikisht, qytetarët u binden do si do
politikave qeveritare. Ky është i vetmi kon-
cept i cili mendoj se mund ta përthekojë një
situatë post-konfliktuoze tash e 20 vite dhe
para-integruese ashtu siç pretendojmë në
Bashkimin Evropian", është shprehur Reka.
Megjithëse votat e shqiptarëve kanë qenë
gjithmonë vendimtare për zgjedhjen e pre-
sidentit të shtetit, Reka thotë se pikërisht
kjo është dhe arsyeja se pse i hyri garës për
president të shtetit.

"Konsideroj se vetëm me dy ofertat ma-
qedonase për president, duke injoruar gati
se një të tretën e elektoratit këtu në Maqe-
doninë e Veriut, përkatësisht elektoratin sh-
qiptarë, nuk është fer kjo ndaj shqiptarëve,
por njëherësh mendoj se me garimin tim
në këto zgjedhje - dërgojmë një mesazh për
gjithëpërfshirje, sepse atëherë do të vazh-
dohet me traditën gati 30 vjeçare pas pa-
varësimit të Maqedonisë së Veriut ku shqip-
tarët do të jenë vetëm votues, por asnjëherë
të votuar. Me fjalë të tjera, desha të ndry-

shojë këtë realitet të shndërrimit të elekto-
ratit shqiptarë në një makineri votuese e
cila çdo herë në rrethin e dytë duhet të ven-
dosë për një kandidat maqedonas, por asnjë
herë për një shqiptar. Nëse ne dëshirojmë t'i
fillojmë negociatat anëtarësuese në Bashki-
min Evropian, atëherë një nga vlerat e për-
bashkëta evropiane është dhe diversiteti
kulturor, multietnik, barazia e të gjithëve në
një shtet pa marrë parasysh përkatësinë
kombëtare, atë fetare e kështu me radhë,
tani është shansi që qytetarët e Republikës
së Maqedonisë së Veriut të zgjedhin një pre-
sident i cili është shtetas i këtij shteti
megjithatë nuk i takon shumicës etnike të
këtij shteti, por me një program i cili për
mendimin tim është konkurrues dhe unë
do të thosha unifikues për të gjithë qyte-
tarët". Reka shprehet i bindur se do të ka-
lojë në raundin e dytë, ndërsa thotë të ketë
arritur të bind elektoratin maqedonas për
mbështetje të një kandidati shqiptar.

"Unë tashmë e kam bindur elektoratin
maqedonas, si me bisedat, deklaratat taki-
met me qytetarët të cilat i kam realizuar jo
vetëm me komunitetin shqiptar, por edhe

atë maqedonas, kështu që mendoj se është
krijuar një atmosferë që mendoj se gradua-
lisht ne po e thyejmë atë mentalitetin
mono-etnik në këtë shtet dhe gradualisht,
po shoh se edhe qytetarët maqedonas po
tregojnë mbështetje jo dhe aq ndaj meje si
kandidat për president të shtetit, por kon-
ceptit, filozofisë sime politike dhe
platformës se si unë dua ta ndërtojë këtë
shtet të përbashkët".

Shkup, 16 prill - Bashkimi Demokra-
tik për Integrim (BDI) në kuadër të
fushatës parazgjedhore për
zgjedhjet presidenciale sot ka
mbajtur takim me qytetarë në she-
shin Skënderbeu në Shkup. Kryeta-
ri i BDI-së, Ali Ahmeti, para të pra-
nishmëve theksoi se vota për
kandidatin e përbashkët është
votë për ardhmërinë, votë për idetë
dhe proceset pozitive që zhvil-
lohen në vend, votë që integron
vendin në familjen evropiane.
"Kam përshtypjen se këto politikan
të vendit për fat të keq , nuk e kanë
analizuar dhe studiuar materien,
substancën e Marrëveshjes së Oh-
rit, ku postulat kryesorë është de-
mokracia konsensual. Përse  është
luftuar pse është insistuar për de-
mokracinë konsensuale? Sepse për
të arritur në pozicionin Kryetar Ku-

vendi, për të arritur edhe funksio-
ne tjera sigurisht që duhet kom-
promisi, dakordësi dhe marrëve-
shje me palët tjera dhe pikërisht
këtu është thelbi i demokracisë
konsensual që buron nga Marrë-
veshja e Ohrit", tha Ahmeti. Kryeta-
ri i BDI-së, Ahmeti bëri të ditur se
edhe kësaj radhe do të mund të
dilnin me  kandidat për presi-
dentët shteti, por sa kjo do ti ndih-
monte konceptit dhe filozofisë
dhe se në një të  ardhme më jo
shumë të largët, shqiptarët nuk do
të ishin më të etabluar, andaj dalja
me një kandidat  nuk do të kishte

asnjë dobi pasi është provuar më
herët.

"Ky koncept duhet mbështe-
tur, ky koncept do të jetë në dobi
çdo qytetari. Këto nuk janë
zgjedhje partiake, parlamentare,
këto janë zgjedhje për kryetar të
shtetit dhe këtë mobilizim që ne e
bëjmë sepse mendojnë se ky kon-
cept është fitimtar për shqiptarët
në Maqedoninë e Veriut. Andaj
mos hezitoni sepse të gjitha këta
heronj që e i kemi në shesin Skën-
derbeu, nuk janë më dhe me
shekuj u përpoqën që idetë e tyre ti
vrasin dhe ti shlyejnë, disa u vranë

të tjerët ndruan jetë por ama idetë
e tyre triumfuan dhe u realizuan
pas sa shekujve, edhe kjo ide nuk
vritet dhe do të triumfojë prandaj
kërkoni mbështetje që proceset ti
çojmë përpara", potencoi kryetari i
BDI-së. Ahmeti para qytetarëve të
Shkupit nënvizoi se në fillimet e
tija politike të gjithë bashkëpunë-
torëve të tij ju ka thënë se në rast se
nuk mund të bëjnë mirë për njerë-
zit, së paku të parandalojnë të ke-
qen.

"Koha dëshmoi se proceset i
kemi çuar  përpara dhe vlerësimin,
notimin më të mirë se sa që e

bëjnë qytetarët, populli nuk ka as
parti politik, institut që mund ta
bëjë. 18-të vite radhazi është mbë-
shtetur fuqishëm  Bashkimi De-
mokratik për Integrim, e kanë
mbështetur sepse ka bërë punë të
prekshme, ka bërë dhe kë lëviz
projekte. Para 20 vite ti thuaje
dikujt se do mblidhen shqiptarët
para heroit kombëtar Skënder-
beut, ti thuhej dikujt para 20 që
do jesh dhe do mbash tubim para
Lidhjes së Lezhës përpara Rilindjes
Kombëtare dhe personaliteteve të
shpalljes së Pavarësisë ose t’i
thuhej dikujt se në vitin 2 000 ata
që bënë Ushtrinë, ata që ranë të
parët do jen para jush, me siguri do
të ju thonin mos shihni ëndrra, por
ja sot ne të gjithë këto i kemi për-
para.  Ka edhe shumë për të bërë,
pasi e di zoti i shtëpisë se ku i pikon
çatia,  por me kuadrot që kemi
ngrit, me njerëzit unë janë shumë
i bindur se do arrijmë të
triumfojmë," përfundoi Ahmeti.
Para të pranishmëve fjalë rasti
patën edhe shefi i Shtabit Qendror
të BDI-së, Izet Mexhiti, zëvendë-
skryeministri Bujar Osmani dhe
sekretari organizativ i BDI-së dhe
deputeti Artan Grubi.

BLERIM REKA PËR  RADIO EVROPA E LIRË

Është koha të zgjedhim një president shqiptar
"Unë tashmë e kam bindur elektoratin maqedonas, si me bisedat, deklaratat takimet me
qytetarët të cilat i kam realizuar jo vetëm me komunitetin shqiptar, por edhe atë
maqedonas, kështu që mendoj se është krijuar një atmosferë që mendoj se gradualisht
ne po e thyejmë atë mentalitetin mono-etnik në këtë shtet...", tha Reka

AHMETI NË SHKUP 

Ideja do të ngadhënjej
"Ky koncept duhet
mbështetur, ky koncept
do të jetë në dobi çdo
qytetari. Këto nuk janë
zgjedhje partiake,
parlamentare, këto janë
zgjedhje për kryetar të
shtetit dhe këtë
mobilizim që ne e bëjmë
sepse mendojnë se ky
koncept është fitimtar
për shqiptarët në
Maqedoninë e Veriut...",
tha Ahmeti
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Shkup, 17 prill - Komisioni Shtetë-
ror i Zgjedhjeve (KSHZ) ka anuluar
tenderin për furnizim me UHV
llamba për zgjedhjet presidencia-
le, për arsye se kompania e cila ka
fituar tenderin, ka dorëzuar në
KSHZ llamba me dritë të thjeshtë
ngjyrë vjollce, por pa UHV reflek-
tim që tregon se një votues ka vo-
tuar njëherë. E gjendur në një si-
tuatë të tillë, ku brenda një jave
duhet të mbahen Zgjedhjet Presi-
denciale, KSHZ shpëtim ka gjetur
te KSHZ e Republikës së Kosovës,

nga e cila ka huazuar 1500 llamba
UHV.

"KSHZ ka në dispozicion
numër të konsiderueshëm të llam-
bave, të cilat do të përdoren ditën
e zgjedhjeve. Kemi bashkëpunim
edhe me KSHZ-në e Republikës së
Kosovës, nga të cilët kemi huazuar
1500 llamba ultra violete, dhe
gjithsej kemi rreth 8 mijë llamba,
të cilat janë në gjendje të mirë,
gjendje të sigurt dhe ato do të për-
doren ditën e zgjedhjeve. Informa-
cionet tuaja që i keni lidhur me

UHV llambat i keni pjesërisht të
sakta. Sa i për ketë gabimit që
është bërë nga kompania, e cila e
mori faktikisht Furnizimin Publik,
mirëpo ato llamba nuk i pranoj
KSHZ-ja. Do të përdoren llambat,
të cilat i disponojmë, do të përdo-
ren edhe llambat të cilat janë të
huazuara nga KSHZ-ja e Kosovës.
Këtë do ta konfirmoni edhe vet ju
në terren. Nuk do të ketë asnjë lloj
problemi, janë çështje teknike me
kompaninë e cila është dashur të
sigurojë llambat të ndryshme nga

këto që janë aktualisht, mirëpo ato
llamba nuk do të përdoren sepse
KSHZ-ja as që i ka pranuar nga
kompania", deklaroi për gazetën
KOHA, Admir Shabani, zëdhënës i
KSHZ-së. Të pyetur nga gazeta
KOHA se a është anuluar tenderi
për furnizim me UHV llamba, në

KSHZ u përgjigjen se është anu-
luar vetëm pjesa e llambave. Nga
këtu mund të konstatojmë se kom-
pania në fjalë emrin e së cilës, nuk
deshën ta bëjnë publike nga Ko-
misioni i Zgjedhjeve, ka marrë ten-
derë edhe për furnizime tjera për-
veç llambave UHV. (D.J)

Destan JONUZI

Shkup, 17 prill - Nën hijen e fushatës së kan-
didatëve për president mbeti paralajmërimi
i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ),
për risinë e re që do të aplikohet në
Zgjedhjet Presidenciale 2019, dhe për këtë
qëllim - Komisioni ka miratuar edhe udhë-
zim përkatës. Kjo risi ka të bëjë me dorëzi-
min e të dhënave nga Këshillat Vendor
Zgjedhor (KVZ) në KSHZ, me qëllim që të rri-
tet efikasiteti, transparenca dhe shpejtësia e
shpalljes së rezultateve.

"Nga këto zgjedhje fillojmë me një risi të
re. Procesverbali i 16-të, të cilin e nënshk-
ruajnë Këshillat Zgjedhor dhe e dorëzojnë
në Komisionet Komunale, duhet të foto-
grafohet dhe të dërgohet me anë të aplika-
cionit celular 'Viber' në KSHZ, para se të ni-
set për në Komisionin Komunal. Për arsye se
ka ndodhur në të kaluarën që ato procesver-
bale të jenë ndryshuar, dhe në to të përmirë-
sohen numrat. Me këtë aplikacion do të fi-
tojmë në kohë për ti shpallur rezultatet
jozyrtare. Afati do të jetë diku 1 orë e 20 mi-
nuta nga mbyllja e vendvotimeve kur do t'i
kemi rezultatet e para jozyrtare", deklaroi
për gazetën KOHA, Enver Salihi, anëtar i
KSHZ-së.

Me këtë risi, nga KSHZ, vlerësojnë se do
të parandalohet mundësia nga manipuli-

met me rezultatet zgjedhore, gjegjësisht do
të bëhet kontroll i dyfishtë, ndërsa do të ketë
edhe transparencë më të madhe. Por, ndry-
she mendon ish-anëtari i KSHZ-së, Subhi
Jakupi. Ai thotë se ky vendim është në
kundërshtim me normat e Kodit Zgjedhor
dhe se përgjegjësia për zbatimin e këtij ven-
dimi bie mbi ata që edhe e kanë marrë atë.
"Nëse e sheh në aspektin legal, një gjë të til-
lë nuk e lejojnë normat e Kodi Zgjedhor, por
ato kanë sjell një akt nënligjor me të cilin
kanë sjell vendimin që të mundet në këtë
mënyrë të dalin me rezultate me të hershme
sesa që mund të dërgohen në mënyrën si e
parasheh Kodi Zgjedhor. Kjo ndoshta është
mirë në aspektin e shpejtësisë, mirëpo në
aspektin ligjor nuk është e mbuluar nga Kodi
Zgjedhor. Në aspektin legal, procedural dhe
ligjor - këtë nuk e lejon Kodi Zgjedhor, por në
anën tjetër meqë ato kanë sjellë një vendim
të tillë, është në përgjegjësinë e tyre çështja
e zbatimit", deklaroi për gazetën KOHA,
Jakupi. 

Një metodologji e tillë, praktikohet gjatë
zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, por
atje ndryshe nga Maqedonia e Veriut, përdo-
ret një aparaturë më e sofistikuar, ku në tre
apo katër vendvotime, procesverbalet ska-
nohen në një skanerë dhe rezultatet lexohen
në mënyrë automatike, pra nuk ka angazhi-

me shtesë të resurseve njerëzore. Ndërsa,
tek ne - kjo risi e KSHZ-së, përveç dërgimit të
fotografimit të procesverbaleve nga Këshil-
lave Vendor Zgjedhor, parasheh angazhi-
min edhe të 70 punonjësve të KSHZ-së, të
cilët do ti pranojnë këto të dhëna me anë të
aplikacionit celular "Viber" dhe të njëjtat ti
përpunojnë në mënyrë elektronike dhe ti
shpallin në ueb faqen e Komisionit.

Ndryshe, Komisioni Shtetëror i Zgjedhje-
ve dje ka dorëzuar materialin zgjedhor për
zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet e pa-
rakohshme lokale në tre komuna. Sipas librit
të afateve të Komisionit, materiali dorëzohet
më së voni në afat prej 72 orësh para ditës
për përcaktimin e zgjedhjeve. Mbrëmë në
mesnatë skadoi edhe afati në të cilin votue-
sit të cilët ditën e votimit ndodhen në
mbajtjen e masës arrest shtëpie mund ta
paraqiten në Komisionet Komunale
Zgjedhore.

Ata, sikurse edhe personat e sëmurë dhe
të pamundur, personat të cilët janë shpërn-
gulur brenda vendit dhe personat të cilët
ndodhen në institucionet ndëshkuese për-
mirësuese votojnë më 20 prill, një ditë para
mbajtjes së zgjedhjeve. Më 20 prill votojnë
edhe votuesit të cilët në ditën e zgjedhjeve
janë për punë të përkohshme ose qëndrojnë
jashtë vendit. 

Pendarovski
premton investime
dhe më shumë para
Kërçovë, 16 prill - Kandidati i përbashkët
për president i LSDM-së dhe koalicionit,
Stevo Pendarovski, sot në tribunë në
Kërçovë, tha se qyteti është shembull
për unitet dhe bashkim të llojllojshmë-
rive dhe u bëri thirrje qytetarëve nga të
gjitha bashkësitë etnike ta shfrytëzojnë
votën e tyre dhe të zgjedhin përparim
për ardhmëri të sigurt në NATO dhe BE.
Pendarovski potencoi se këtu shumë
mirë e dinë se çka do të thotë uniteti,
bashkëjetesa dhe si kjo shprehet në për-
parimin. Për këtë shkak, siç tha, shumica
do të votojë për opsionin, i cili e çon Ma-
qedoninë e Veriut përpara, e jo si opsio-
ni tjetër, i cili dëshiron të na kthejë pra-
pa në të kaluarën e errët. “Po kalon java
e fundit, para vendimit në zgjedhje.
Vota e jonë vendos, nëse Maqedonia e
Veriut do të shkojë përpara drejt
ardhmërisë së sigurt në NATO dhe BE
ose do të kthehet prapa. Nëse do të për-
caktohemi për opsionin, i cili sjell jetë
më të mirë, investime të reja, vende të
reja të punës, perspektiva për të rinjtë.
Ju dini se një nga problemet më të
mëdha është shpërngulja e të rinjve. Me
ftesën për NATO dhe BE, qindra milionë
euro, do të jenë të qasshme dhe hapin
perspektiva të reja që të rinjtë këtu të je-
tojnë, të punësohen, fëmijë dhe nipërit
tanë të jenë këtu afër nesh”, tha Penda-
rovski. Ai bëri thirrje që qytetarët nga të
gjitha bashkësitë etnike ta shfrytëzojnë
votën e tyre, dhe të marrin vendim, në
interes të ardhmërisë së shtetit, sigurisë
dhe stabilitetit, të zgjedhin përparim.

KSHZ HUAZON UHV LLAMBA NË KOSOVË

Kosova "shpëton" zgjedhjet presidenciale
KSHZ ka huazuar nga Komisioni i Zgjedhjeve të Kosovës 1500 llamba UHV për
shkak se kompania furnizues nuk e ka përmbushur obligimin për furnizim me
llamba UHV, por ka ofruar llamba me dritë të thjeshtë që nuk tregon nëse një
votues ka votuar njëherë gjatë ditës së zgjedhjeve, ose jo
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RISI NGA KSHZ

"Viberi", pjesë e procesit zgjedhor
Fotografimi i procesverbalit të
16-të nga ana e Këshillave
zgjedhor, nga Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve
vlerësohet si vendim i cili rrit
efikasitetin, transparencën
dhe shpejtësinë e shpalljes së
rezultateve. Ekspertët
megjithatë mendojnë se ky
vendim është në kundërshtim
me Kodin Zgjedhor

Koha
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Destan JONUZI

Shkup, 17 prill - Instituti për Politika
Evropiane së bashku me Komitetin
e Helsinkit, të mërkurën prezan-
tuan Raportin e katërt mbi kapi-
tullin 23 të detyrave paraqasëse të
Maqedonisë së Veriut për aderim
në Bashkimin Evropian (BE). Ra-
porti është hartuar në bazë të të
dhënave të grumbulluara nga
muaji maj i vitit 2018 deri në
muajin mars të këtij viti, ndërsa
është pjesë e projektit i cili mbësh-
tetet nga Fondi Ballkanik për De-
mokraci dhe Ambasada e Nor-
vegjisë në Serbi.

"Nga muaji maj i vitit 2018, deri
në mars të këtij viti, në fushën e
gjyqësorit janë miratuar ligje kyçe
reformuese, siç janë Ligji për

Gjykatat, Ligji për Këshillin gjyqë-
sor, i cili është në procedurë parla-
mentare. Ajo që është më e rëndë-
sishme është implementimi. Këto
ligje, po ashtu kanë marrë edhe
mendim pozitiv nga Komisioni i
Venecias para se të miratohen.
Vlerësojmë se këto ndryshime do
ti mënjanojnë disa vërejtje të cilat
i kemi apostrofuar në të kaluarën
dhe të cilët ishin të apostrofuara
edhe në raportin e Rajhard Pribes
dhe grupit të ekspertëve. Lidhur
me segmentin e anti-korrupsionit,
gjithsesi se kyçe ishte miratimi i
Ligjit për luftë kundër korrupsionit,
si dhe zgjedhja e anëtarëve të Ko-
misionit për parandalimin e kor-
rupsionit dhe mënyrën e zgjedhjes
së tyre. Ajo që megjithatë duhet
ta kemi parasysh është se një pje-
së e këtyre ligjeve, pjesërisht nuk

janë të nënshkruara nga presiden-
ti i vendit", deklaroi Simonida Ka-
carska, drejtoresh e Institutit për
Politika Evropiane.

Ajo theksoi se në periudhën e
ardhshme, institucionet duhet të
ndjekin zbatimin e ligjeve refor-
muese që të mund të vlerësohen
efektet e tyre, gjë që sipas saj, është
shumë e rëndësishme në kontekst
të hapjes së bisedimeve me BE-në.
Nga ana tjetër, Uranija Piroska,
drejtore ekzekutive e Komitetit të
Helsinkit për te drejtat e njeriut,
potencoi se shumë prej rasteve të
apostrofuara në Raport janë nega-
tive kur bëhet fjalë për arritjen e të
drejtave të njeriut. "Gjatë kohës së
përgatitjes së Raportit u miratuan
disa ligje të rëndësishme, ligje për
të cilat kemi luftuar me vite, siç
është Ligji për mbrojtje nga diskri-

minimi, si dhe Ligji për ndër-
prerjen e shtatzënisë. Edhe pse ato
ligje, siç e dini, nuk u nënshkruan
nga ana e presidentit të Maqedoni-
së së Veriut, megjithatë vlerësojmë
se ky është një hap shumë i madh
përpara kur bëhet fjalë për grupet
e diskriminuara, siç është LGBT ba-
shkësia, e cila nuk ka kushte
mbrojtje përkatëse në Maqedo-
ninë e Veriut. Duke marrë parasy-
sh që orientimi seksual në Ligjin
për mbrojtje nga diskriminimi nuk
ishte i definuar si bazë e diskrimi-
nimit. Ajo që gjithashtu dua ta
theksojë është se në këtë periudhë
sa është përpiluar Raporti, nuk
janë regjistruar sulme apo inciden-
te mbi përfaqësuesit e LGBT ba-
shkësisë, edhe pse mbetet ende çë-
shtja e hapur se çfarë do të ndodh
me ato raste të sulmeve ndaj qen-

drave të LGBT, që ndodhën nga vi-
tit 2012 deri në vitin 2014. Sulmue-
sit ende nuk janë nxjerrë para
drejtësisë", deklaroi Piroska.

Piroska potencoi se sa i përket
burgjeve, ende janë të pranishme
fenomenet e njëjta negative kur
bëhet fjalë posaçërisht për
mbrojtjen shëndetësore të burgo-
surve, si dhe kushtet e qëndrimit.
"Ende nuk është hapur pjesa e re
në burgun e Idrizovës. Mbetet që të
përfundojë me ndërtimin edhe
burgu për të mitur në Tetovë që
pritet që për çdo moment të fillojë
të funksionon. Do të jetë i një
rëndësi të madhe për arsye se ak-
tualisht, të miturit që vuajnë burg
ndëshkues gjenden në ende të
gjithë së bashku në burgun e Ohrit.
Nuk kanë mundësi për edukim, e
as për risocializim që është një çë-
shtje shumë e rëndësishme", nën-
vizoi Piroska. Ndërkaq, Simodida
Kacarska vuri në dukje se edhe më
tej mbetet në fokusin e vendeve
anëtare të BE-së, çështja e pavarë-
sisë së Prokurorisë Speciale Pu-
blike (PSP). 

"Do të inkorporohet në siste-
min e Prokurorisë Themelore pu-
blike, që është një gjë për të cilën ne
kishim një reagim që procesi të jetë
transparent. Dhe është shumë evi-
dente se vendet kyçe anëtare të BE-
së presin zgjidhje për këtë çështje,
deri në vendimin e qershorit. PSP
ende qëndron si një detyrë e pa
realizuar", potencoi Kacarska. 

Shkup, 17 prill - Ndonëse pritej të ishte ru-
tinë, rifillimi i procesit gjyqësor për rastin
“Titanik 3”, vazhdoi me marrjen në pyetje
të dëshmitarëve, që nga fillimi rrëfyen për
ndodhitë në zgjedhjet komunale në vitin
2013 në Çair. Edhe pse pritej që grupi i parë
prej 17 dëshmitarëve të kalonin shpejtë
me dëshmitë, ata megjithatë u ballafa-
quan me pyetje shtesë nga pala mbrojtë-
se e të akuzuarve Ejup Alimi dhe Ismet
Guri. Avokati Elenko Millano, kryesisht in-
teresohej të marrë përgjigje nga dëshmi-
tarët për detajet që lidheshin me nënshk-
rimet, dorëzim-pranimin e

procesverbaleve pas përfundimit të
zgjedhjeve dhe personat që i kanë pra-
nuar ato procesverbale.

Ndërkohë, dëshmitarët shprehnin
pakënaqësi për zvarritjen e tyre nëpër kor-
ridoret e gjykatave. “Menduam se deklara-
tat e dhëna njëherë para Gjykatës do të
mjaftojnë dhe se nuk ka nevojë përsëri të
rrëfejmë nga fillimi. Kjo është ngarkesë
për ne dhe humbje kohe”, tha njëri prej
dëshmitarëve. Nga ana tjetër, prokurorët
special shprehen optimist se i gjithë proce-
si do të përmbyllet shumë shpejtë, pasi të
gjitha provat materiale dhe verbale janë

prezantuar më herët. Ndryshe, procesi gjy-
qësor për rastin “Titanik 3”, para disa muaj-
ve pati një kthesë nga fillimi. Kjo situatë
ndodhi pasi gjykatësja e lëndës, Olja Risto-
va, e cila deri në fund i dëgjoi dhe pranoi
dëshmitarët e rastit, disa seanca para për-
fundimit të rastit - dha dorëheqje nga pro-
cedimi i mëtutjeshëm i gjykimi, ndërsa
akuzoi PSP-në për presione ndaj saj.

Sipas aktakuzës së ngritur nga PSP,
të akuzuarit në “Titanik 3”, Alimi dhe Guri
dyshohet se kanë ndryshuar dhe shkarra-
vitur një sërë procesverbalesh nga Kë-
shillat zgjedhor në Komunën e Çairit.
Deri më tani, pjesa dërmuese e dëshmi-
tarëve, të akuzuarin Ismet Guri e apo-
strofonin si personin i cili ka ndikuar dhe
udhëzuar në ndryshimin e procesverba-
leve, respektivisht numrit të votave në
favor të BDI-së. 

Ndërkohë, pa përmendur nuk ka
mbetur edhe deputeti aktual i BDI-së,
Ejup Alimi, i cili sipas dëshmitarëve, me
autoritetin e tij ka ndikuar në ndryshimin
e disa procesverbaleve, para se ato të
dorëzohen në Komisionin Shtetëror të
Zgjedhjeve. Megjithatë, provë materiale
që implikon Alimi në falsifikim të rezul-
tatit zgjedhor deri më tani nuk është pre-
zantuar. (O.Xh)

Vazhdojnë
bisedimet për
Prokurorinë Speciale
Shkup, 17 prill - Vazhdojnë bisedimet midis
pushtetit dhe opozitës për Ligjin për Proku-
rorinë Publike, me të cilin duhet të zgjidhet
statusi i ardhshëm i Prokurorisë Speciale Pu-
blike. Këtë e konfirmoi zëdhënësi qeveritar
Mile Boshnjakovski, i cili deklaroi se materia-
let që i ka dorëzuar VMR)-DPMNE-ja për
këtë ligj nuk janë në pajtim me negociatat
evropiane për shkak të së cilës bisedimet
vazhdojnë.
“Informacionin e fundit që e kam lidhur me
bisedimet është se materialet që i ka dorë-
zuar VMRO-DPMNE-ja deri te Ministria e
Drejtësisë nuk janë në pajtueshmëri me ne-
gociatat evropiane ashtu që bisedimet vazh-
dojnë”, tha Boshnjakovski. Pritjet janë që ky
ligj të jetë pjesa e fundit nga paketa refor-
muese të ligjeve që duhet të miratohen. Si-
pas Boshnjakovskit, nuk ka kurrfarë ulje të
intensitetit të negociatave me BE-në.

SISTEMI GJYQËSOR DHE TË DREJTAT E NJERIUT

Zbatimi i ligjeve reformuese, sfidë për vendin
Institucionet duhet të
ndjekin zbatimin e
ligjeve reformuese që të
mund të vlerësohen
efektet e tyre, gjë që sipas
ekspertëve, është shumë
e rëndësishme në
kontekst të hapjes së
bisedimeve me BE-në.
Ndërsa, çështja e
pavarësisë së Prokurorisë
Speciale, edhe më tej
mbetet në fokusin e
vendeve anëtare të BE-së 

ZGJEDHJET E VITIT 2013 NË ÇAIR

"Titanik 3" rinis me rrëfimin e dëshmitarëve
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Bruksel, 17 prill - Po të ishin shtetet
e Ballkanit Perëndimor që nesër
anëtarë të BE, të gjitha termocen-
tralet me qymyr do të falimento-
nin brenda natës. Kështu e përm-
bledh Janez Kopac rezultatin e
studimit të tij më të fundit. Kopac
është drejtor i "Energy Commu-
nity", një organizmi të Bashkimit
Evropian dhe të shteteve të
Evropës Lindore dhe Juglindore
për sektorin e energjisë. Që tani,
Bosnja, Kosova, Maqedonia e Ve-
riut, Mali i Zi dhe Serbia investojnë
jo më pak se 170 miliona euro në
vit subvencione në fuqinë e qymy-
rit. Po të ishin në BE këto pesë shte-
te, çdo vit kësaj shume do t'i sh-
tohej edhe rreth një miliardë euro.
Shkaku për këtë: tregtia e shkarki-

meve (emisioneve). Në BE, sipër-
marrjet që e ngarkojnë ajrin me
gaze të efektit serë duhet të blejnë
për këtë të drejta. Shkarkimi i një
toni dioksiod karboni (CO2) kush-
ton për shembull rreth njëzet euro.
Termocentralet e qymyrit në Bal-
lkanin Perëndimor janë veçanëri-
sht ndotëse dhe që e dëmtojnë
shëndetin. Prandaj është kaq e
madhe shuma që do të nevojitej
për t'i mbajtur në punë në BE. Ja-
nez Kopac rekomandon që të futet
që tani një taksë për shkarkimet.
Në vend të 20 eurove, të kërkohen
pak euro për ton, që të investohen
pastaj në zgjerimin e energjive të
ripërtëritshme.

Por realiteti është i ndryshëm.
Në vitet e ardhshme do të ndër-
tohen termocentrale të reja me
qymyr. Pas kësaj qëndron një llo-
gari që kanë bërë: "Energjia e
qymyrit e prodhuar në Ballkan ek-
sportohet në pjesën më të madhe
në BE. Por ajo është më e lirë se
energjia nga termocentralet me
qymyr të BE, të cilat duhet të pa-
guajnë taksa për shkarkimet",
thotë Kopac. Pra llogaria del. Deri
në vitin 2020 synohet që njëzet për
qind e energjisë që konsumohet
në BE të vijë nga burime të ripërtë-
ritshme. Deri në vitin 2030 duhet
të jenë 32 për qind. Shumë shtete
anëtare, midis tyre edhe Gjerma-

nia nuk do ta arrijnë këtë synim.
Shtetet, që duan të hyjnë në BE,
duhet të orientohen gjithashtu në
këto synime. Ndërtimi i centraleve
"të gjelbra" nga ky shkak nxitet
veçanërisht në Evropën Juglindore.
Kjo bëri që aktualisht të ngrihen
rreth 2700 mini-hidrocentrale me
një kapacitet deri në dhjetë mega-
voltamper në Serbi, Bosnjë, Kroaci,
Maqedoni e Veriut, Shqipëri dhe
Mal i Zi - për keqardhjen e madhe
të popullatës lokale dhe të
mbrojtësve të ambientit.

Fitimi i energjisë nga fuqia ujo-
re është vetëm kushtimisht i qën-
drueshëm, shprehet Igor Kalaba
nga Climate Action Netëork, sepse
digat i shkaktojnë dëme të mëdha
natyrës. Hidrocentralet e vogla nuk
sjellin fitime pa subvencione, dhe
për shkak të kapacitetit të tyre të
vogël ato nuk kontribuojnë për si-
gurinë energjetike të rajonit.
Shkatërrimi i peizazhit është di-
sproporcional, lejet e ndërtimit je-
pen shpesh pa shqyrtuar përsh-
tatjen me mjedisin. Për ta
kundërshtuar këtë zhvillim, Kalaba
kërkon kalimin nga subvencionet
për hidrocentrale të vogla në ten-

dera publikë për projekte të
mëdha të erës dhe solare. Bazë për
të gjitha tenderët mund të ishin
vlerësime të ndikimit në mjedis,
në të cilat të përfshihet edhe po-
pullata lokale.

Kalaba thotë se centralet ekzi-
stuese mund të prodhojnë me anë
të modernizimeve më shumë
energji. Përcjellës më të mirë dhe
terminale më të mira mund të
ndihmojnë që të kursehet
energjia. Për ta bërë më efektiv
rrjetin e energjisë në rajon, rrjetet
e vendeve të veçanta duhet të
lidhen më mirë me njëra-tjetrën.
Kjo do të kërkonte prej shteteve
besim në shtetet e tyre fqinjë.
Megjithë problemet, ka edhe zhvil-
lime pozitive. Në Maqedoninë e
Veriut, në Serbi dhe në Kroaci vitet
e fundit janë ngritur parqe me tur-
bina ere, që i plotësojnë të gjitha
kërkesat dhe që janë më të vërtetë
të qëndrueshme. Zhvillimin më të
madh Kalaba megjithatë e sheh
tek populli: "Pesë vjet të shkuara
në rajon nuk ka folur askush për
kthesën energjetike. Tani njerëzit
flasin për të. Ky është një përpa-
rim madhështor".

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 17 prill - Komuniteti i bizne-
sit kërkon përshpejtimin e tran-
sportit të mallrave në vendkalimet
kufitare të Maqedonisë së veriut
me Shqipërinë dhe Serbinë. Nga
Oda ekonomike e Maqedonisë
bëjnë thirrje që më së fundi deri
më një tetor të këtij viti institucio-
net kompetente të tre shteteve të
nënshkruajnë marrëveshje bilate-
rale që do të mundësojnë kontroll
të vetëm në vendkalimet kufitare
Qafë Thanës dhe Tabanoc.

"Si komunitet i biznesit ape-
lojmë që më së fundi deri në filli-
min e muajit tetor të nënshkruhen
marrëveshje midis institucioneve

të Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe
Maqedonisë dhe Serbisë që të
mundësohen kontrolle të përba-
shkëta në vendkalimet kufitare mi-
dis dy vendeve, me qëllim që me
më pak resurse të administratës
shtetërore dhe me një ndalesë në
kufi të kryhen të gjitha formalite-
tet e nevojshme", thotë drejtore-
sha operative e Odës ekonomike
të Maqedonisë, Aneta Trajkovska.

Sipas saj, një hap i tillë do të
ndihmojë dhe mbështesë edhe
rritjen e konkurrencës së prodhi-
meve që shiten në tregjet e jasht-
me, për shkak se shkurtimi i kohës

që humbet nëpër kufi do të ulë
edhe harxhimet e transportit që
marrin pjesë me një përqindje të
dukshme në koston e një prodhi-
mi.

Një kërkesë e tillë për përsh-
pejtimin e transportit të mallrave
në Ballkanin perëndimor është
kërkuar nga afaristët edhe në të
kaluarën, ndërsa është aktualizuar
pas monitorimit të vendkalimeve
kufitare Qafë Thanë dhe Tabanoc
këtë të hënë, që ka treguar se tran-
sportuesit më pak kohë apo nga
dy minuta humbin duke kryer kon-
trollet doganore dhe të Ministrisë

së Brendshme, ndërsa më shumë
kohë humbin me kontrollet fito-
sanitare nga tre orë dhe veterinare
me nga një ditë në Tabanoc. Pro-
blem tjetër për transportuesit
është edhe fakti se shërbimet vete-
rinare dhe fitosanitare tek ne pu-
nojnë çdo ditë nga pra 7 deri ora 19,
ndërsa në Serbinë fqinje nuk pu-
nojnë për ditët e vikendit. Gjitha-
shtu në Qafë të Thanës, autoritetet
shqiptare nuk kontrollojnë ka-
mionët sipas radhës, por presin që
të grumbullohen 5 apo 6 kamionë
për të kryer kontrollet përkatëse.

Analizat e ndryshme të Bankës
Botërore kanë treguar se transpor-
tuesit humbin 80 për qind të kohës
së tyre duke pritur në kufi, ndërsa
20 për qind të kohës e humbin në
rrugë. Gjithashtu, pritjet e gjata në
kufi e zvogëlojnë vlerën e mallit
në total për një për qind, ndërsa
vetëm vlerën e prodhimeve bujqë-
sore e zvogëlojnë për shtatë për
qind.

"Në Ballkanin Perëndimor, ko-
stot e larta të eksportit dhe të im-
portit kanë të bëjnë kryesisht me
zbatimin e rregullave kufitare dhe
me kohën që kalohet në kufi. Kjo
përfshin zhdoganimin dhe kon-
trollet nga agjencitë kufitare. Për-
voja ndërkombëtare tregon se ka
përfitime të mëdha nga thjeshtësi-

mi dhe harmonizimi i procedurave
dhe kufijve duke siguruar kapaci-
tet të mjaftueshëm për të trajtuar
tregtinë.

Kjo e shprehur në shifra
nënkupton se numri i kamionëve
dhe shoferëve që nevojiten në Bal-
lkanin Perëndimor për shkak të vo-
nesave në kalimet e kufirit është 5
herë më i madh sesa në një vend
efikas të BE-së. Çdo vit, kamionët
kalojnë 26 milionë orë, që do të
thotë pothuajse 3000 vite në pikat
e kalimit të kufirit në Ballkanin
Perëndimor", deklaroi kohë më
parë Linda Van Gelder drejtore
rajonale e Bankës Botërore.

Sipas saj, shumë pengesa që
lidhen me secilin vend mund të eli-
minohen me lehtësimin e tregti-
së. Elementë që mund të sjellin
sukses të shpejtë përfshijnë zba-
timin e kontrolleve të përbashkëta
kufitare dhe një sportel kombëtar
të harmonizuar, duke përdorur një
sistem Operator të Autorizuar Eko-
nomik për të reduktuar nevojën për
kontrolle doganore dhe zhvillimin
e një sistemi për menaxhim të për-
bashkët të riskut tek dogana. Ndry-
she, Banka Botërore vlerëson se
kursimet në rajon do të ishin më
shumë se 900 milionë euro në vit
nëse kostot e logjistikës do të jenë
në një linjë me ato të BE-së.

INVESTIME NË TERMOCENTRALE TË VJETRUARA

Në pritje të kthesës energjetike në Ballkan
Shtetet e Ballkanit
Perëndimor
mbështesin
termocentrale të
vjetruara duke
investuar miliona
euro në to.
Megjithatë, aktivistët
e ambientit shohin
shenjat e para të
përmirësimit

PROBLEMET E TRANSPORTUESVE

Pritjet në kufi, 80 për qind e kohës
Komuniteti i biznesit
kërkon përshpejtimin e
transportit të mallrave
në vendkalimet
kufitare të Maqedonisë
së Veriut me Shqipërinë
dhe Serbinë , që do të
mundësojnë kontroll të
vetëm në Qafë Thanë
dhe Tabanoc 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Urim HASIPI

Tetovë, 17 prill - Njëri ndër parqet e
rralla në qytetin e Tetovës tek Xha-
mia e Pashës, është duke u rregul-
luar. Punimet kanë filluar disa javë
më parë, ndërsa edhe këtyre ditë-
ve vazhdohet të punohet. Momen-
talisht është duke u vendosur si-
stemi i ujitjes, kurse parashihet të
rregullohen rrugica, kënde për fë-
mijë, çezma publike për ujë,
ndriçim e kështu me radhë. Investi-
mi është një donacion nga super-
market "Kipper".

“Sa i përket parkut te Xhamia e
Pashës, jeni në dijeni dhe e keni
parë që kanë filluar punimet rreth
rregullimit të asaj pjese të parkut,
gjegjësisht bëhet fjalë për një pra-
nim të donacionit nga ana e super-
marketit 'Kipper' në vlerë prej 8 mi-
lionë e 892 mijë denarë. Në këtë
rregullim parashihet vendosja e si-
stemit të ujitjes, vendosjen e ulëse-

ve, rregullimin e trotuareve, kën-
deve për fëmijë, vendosjen e ko-
shave për plehra, gjithashtu janë
të parapara pika apo qendra për
ujë për pije. Është një projekt volu-
minoz në vlerë prej 8 milionë e 892
mijë denarë, projekt i cili besoj se
do të ia kthejë pamjen që i duhet
kësaj pjese të qytetit”, thotë Bekim
Memeti, kryetar i Këshillit të Ko-
munës së Tetovës.

Ky investim pritet të rregullojë
imazhin e parkut të Xhamisë së
Pashës, që ka me mijëra vizitorë
brenda viti, thonë nga Këshilli i
Xhamisë më të vizituar në Maqe-
doni. “Për shkak të kushteve klima-
tike, punimet kanë ngecur për një
periudhë, dhe me përmirësimin e
kohës - punimet do të vazhdojnë

me intensitet të shtuar. Sipas
njohurive që kemi dhe planit që
kanë përgatitur inxhinierët, shpre-
soj se do të jetë një investim i mirë
që ia ka vlejt si për qytetarët, ash-
tu edhe për vizitorët. Besoj se
ndriçimi do të jetë më i mirë, me
ulëse”, tha Mensur Miftari, kryetar
i Këshillit të Xhamisë së Pashës.
Në ndërkohë, ka patur shumë rea-
gime lidhur me krasitjen e drunjve
që janë në këtë park. Edhe nga Ko-
muna edhe nga Këshilli i Xhamisë
së Pashës pohojnë se krasitja e
drunjve është bërë në bazë të reko-
mandimeve të ekspertëve dhe
drunjtë nuk do të humbin vitalite-
tin e tyre. 

“Krasitje është bërë edhe vitet
e kaluara, mirëpo me një intensitet

më të vogël. Megjithatë, sa i përket
krasitjes së drunjve tani, men-
dojmë se ajo është bërë në formën
që ekspertët kanë vendosur dhe në
bazë të përshtatjes së projektit, i
cili pritet të realizohet”, thotë Me-
meti. Edhe nga Këshilli i Xhamisë
së Pashës, lidhur me këtë thonë se
sipas informacioneve që kanë, kra-
sitja e drunjve është bërë në bazë të
rekomandimeve të agronomëve.
Krasitja, siç shpjegojnë si nga ko-
muna ashtu edhe nga Këshilli i
xhamisë, është bërë në lartësi 7 me-
tra me qëllim që të ketë pamje më
të mirë, por edhe në të ardhmen të
mos jetë çerdhe e narkomanëve,
por e vizitorëve. Ndryshe, mirëm-
bajtja për disa vite do të jetë në
barrë të investitorit. 

Shkup, 17 prill - Asnjë fëmijë nuk do
të pranohet në kopsht për fëmijë
dhe në shkolla i pavaksinuar. Kemi
gjetur edhe vendime të Gjykatës
Kushtetuese, e cila paraprakisht ka
vendosur sipas parashtresave të
dorëzuara nga prindër në vitin
2014 dhe viti 2015. Të qarta janë
vendimet e Gjykatës Kushtetuese
se askush nuk ka të drejtë ta rre-
zikojë shëndetin publik, as nuk ka

të drejtë me vullnetin e tij ta rre-
zikojë të drejtën e fëmijës që të
jetë e shëndoshë, deklaroi ministri
i Shëndetësisë, Venko Filipçe dhe
shtoi se ka mjaftë MRP vaksina.

Ai sqaroi se grupi multisekto-
rial i ka shqyrtuar të gjitha ligjet e
vlefshme dhe kanë konkluduar se
ka rregullativë pozitive ligjore
edhe krahas një kontradikte në
Ligjin për arsim të obliguar fillor,

kjo është e obligueshme për çdo
fëmijë. Megjithatë, siç tha, ka nene
shumë saktë të definuara në ligjet
për mbrojtje shëndetësore dhe për
mbrojtje të popullatës nga së-
mundjet infektive, në rregulloret
për imunizim, ku ai është i obli-
guar, se fëmijët patjetër duhet të
vaksinohen. Ai tha se për disa
opsione kanë biseduar gjatë taki-
mit të djeshëm të Komisionit për

sëmundje infektive dhe këto kanë
qenë masat të cilat ekspertët i kanë
rekomanduar.

“Vaksina MRP ka mjaftë, tani
ka edhe sasi të reja nga furnizimi i
ri dhe ato të premten do të shpërn-
dahen në të gjitha qendrat për
shëndet publik”, tha mes tjerash
Filipçe, duke iu përgjigjur pyetjes
së gazetarëve pas shënimit të Ditës
botërore të hemofilisë.

DITA BOTËRORE E
HEMOFILISË

Faktorë
bashkëkohorë
për koagulim
Shkup, 17 prill - Kemi bërë shumë
ndryshime dhe për herë të parë
pas shumë vitesh është siguruar
sasi e madhe e faktorëve të ri
bashkëkohor për koagulim, ato
janë të ashtuquajtur faktorë
rikombinant, raporti lidhur me
faktorin plazmatik tani është
50:50 marrë parasysh munge-
sën e tyre të madhe në
përgjithësi në Evropë, ka thënë
ministri i Shëndetësisë, Venko
Filipçe në Ditën Botërore të He-
mofilisë.
Përparësi tjetër, ka shtuar ai
është se faktorët rikombinant
që deri tani janë përfaqësuar
me 20 për qind të numrit të fak-
torëve të përgjithshëm japin
shumë pak komplikime dhe
shumë pak stimulojnë zhvillim
të inhibimeve me çka në
mënyrë shtesë komplikohet
mjekimi i këtyre pacientëve.
“Për të gjithë pacientët me he-
mofili numër i cili është 320 ku
46 janë fëmijë, kemi bërë furni-
zim qendror në nivel kombëtar
dhe për herë të parë për më
shumë se një qind për qind i
kemi rritur faktorët rikombi-
nant. Intenca jonë do të jetë
përqindja e faktorëve rikombi-
nant që të rrisim dhe ta vazh-
dojmë me këto furnizime të
centralizuara dhe të përfshijmë
edhe fëmijët”, ka thënë Filipçe
dhe ka shtuar se është përgati-
tur strategji kombëtare për he-
mofilinë dhe çrregullime tjera
të sistemit të koagulimit me të
cilën determinohen mënyrat e
zbulimit të hershëm dhe trajti-
mit të kësaj sëmundje.
Ndërkohë, kryetari i Shoqatës së
personave me hemofili, Fon Vile-
brand dhe Shoqatës “Hemolog”
Cvetanka Naqeska dhe kryetari i
Këshillit ekzekutiv të Shoqatës
Muedin Ziberi theksuan se një
nga sukseset është ajo e formi-
mit të Komitetit për Hemofilinë
me zgjidhje të ministrit dhe akti-
visht do të marrin pjesë në kriji-
min e politikave të hemofilisë.
Kanë thënë se duhet të rriten sa-
sitë e përgatitjeve dhe të mira-
tohen preparate të reja për traj-
tim të të sëmurëve. (Q.A)

Tetovë, 7 prill - Tatimi progresiv nuk
do ta rrit shpërnguljen, pasi që ata
që ikin, shkojnë në shtete ku tati-
met janë ende më të larta, ndërsa
zgjedhja është për shkak të funk-
sionimit më të mirë të institucio-
neve të atjeshme sesa këtu. Këtë e
potencoi ministri i Financave Dra-
gan Tevdovski në debatin e sotëm
“Ejani të flasim për tatime”, të
mbajtur në Universitetin e Evropës
Juglindore në Tetovë me temë si

me tatimin progresiv të zvogëlohet
shpërngulja.

“Për shembull, të rinjtë shpërn-
gulen në vende ku ka 45 për qind
tatim. Do të thotë nuk shkojnë për
shkak të lartësisë së tatimit, por
për shkak se aty për dallim prej
këtu, më mirë funksionon shën-
detësia, arsimi, ka rrugë më të mira
dhe funksionon shoqëria. Për këtë
shkak ne dëshirojmë ta përfor-
cojmë tërë ekonominë me vende

më mirë të paguara të punës.
NATO integrimet janë mundësi e
mirë për investime të reja të huaja”,
tha Tevdovski, duke iu përgjigjur
studentëve. Ai potencoi se paratë
nga tatimi progresiv do të shfrytë-
zohen për targetimin e transfereve
sociale, respektivisht ai që e merr
ndihmën e tillë, do të tërhiqet mbi
linjën e varfërisë. Rektori i UEJL-së,
Abdulmenaf Bexheti tha se është i
kënaqur që në kuadër të debatit

studentët e pranishëm kanë tre-
guar dituri të madhe rreth tatime-
ve. “Edhe vet ministri, përmes testi-
mit, konstatoi se sa studentët janë
të njoftuar me zgjidhjet tatimore.
Mbi 80 për qind përgjigje të sakta,
ndërsa testimi as që u paralajmë-
rua”, tha Bexheti. Debatin ishte në
organizim të Fondacionit Fridrih
Ebert dhe Qendra për zhvillim të
biznesit pranë Universitetit të EJL-
së.

FILIPÇE SHPREHET I PRERË 

Asnjë fëmijë nuk pranohet në kopsht apo në shkolla i pavaksinuar
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tatimi progresiv nuk do të jetë shkak për shpërngulje
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VAZHDOJNË PUNIMET E INVESTITORIT PRIVAT

Revitalizohet parku 
i Xhamisë së Pashës

“Për shkak të kushteve
klimatike, punimet kanë
ngecur për një periudhë,
dhe me përmirësimin e
kohës - punimet do të
vazhdojnë me intensitet
të shtuar. Sipas njohurive
që kemi dhe planit që
kanë përgatitur
inxhinierët, shpresoj se
do të jetë një investim i
mirë që ia ka vlejt si për
qytetarët, ashtu edhe për
vizitorët. Besoj se
ndriçimi do të jetë më i
mirë, me ulëse”, tha
Mensur Miftari, kryetar i
Këshillit të Xhamisë së
Pashës

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 17 prill - Krahas fshatrave
Shipkovicë dhe Sellcë, edhe fsha-
trat Gajre dhe Brodec të Malësisë
së Tetovës do të kenë qendrat e
tyre për zhvillim të hershëm fë-
mijëror. Kjo është vendosur në
seancën e parafundit të Këshillit
të Komunës së Tetovës. Këshilltarët
dhanë dritë jeshile që edhe në këto
fshatra të Malësisë së Tetovës të
ketë qendra të këtilla. Në këtë
formë ato do të vazhdojnë të funk-
sionojnë në suaza të çerdhes së Te-
tovës, së bashku edhe me qendrat
tjera për zhvillim të hershëm të fë-
mijëve, dhe kjo nënkupton se në
këto qendra mund të regjistrohen
fëmijët nga mosha tre deri në mo-
shën pesë vjeçare, thonë nga Ko-
muna e Tetovës. Në seancë u ven-
dos që të bëhen përgatitjet që
edhe në këto dy fshatra të ketë
qendra për këta fëmijë që nuk

ndjekin procesin edukativ nëpër
çerdhe. 

"Këshilli ka miratuar propozim
vendimin për formimin e Qendrës
për zhvillim të hershëm fëmijëror
në kuadër të institucionit publik
për fëmijë Kopshti i fëmijëve "Ml-
ladost" Tetovë, që gjendet në një
pjesë të objektit Shkollës Fillore
"Rexhep Voka" fshatin Shipkovicë,
në hapësirat e shkollës rajonale në
fshatin Brodec. Po ashtu në këshill
kaloi edhe propozim vendim për
formimin e Qendrës për zhvillim
të hershëm fëmijëror në kuadër të
institucionit publik për fëmijë, Ko-
pshti i fëmijëve "Mlladost" -Tetovë,
që gjendet në një pjesë të objektit
Shkollën fillore "Istikball" Tetovë,
në hapësirat e shkollës rajonale në
fshatin Gajre", tha Bekim Memeti
kryetar i Këshillit të Komunës së
Tetovës. Nga Sektori për Arsim
kanë njoftuar se paralelet për zh-
villim të hershëm kanë dhënë re-
zultate të mira të cilat fillimisht u

hapën nga ana e UNICEF-it dhe
disa shoqatave joqeveritare, kur-
se tashmë tre e më shumë vite janë
në menaxhim të Komunës së Te-
tovës. Nga dikasteri i arsimit në Te-
tovë pohojnë se rezultatet janë të
mira sepse fëmijët mund të fillojnë
procesin arsimor më herët se mo-
sha 6 vjeçare. 

"Rezultatet janë të mira. Është
një gjë e mirë sepse deri më tash
nuk kemi pasur qendra për zhvil-
lim të hershëm të fëmijëve në Te-
tovë, sidomos në vendbanimet ru-
rale, me ç`rast fëmijët nën moshën
6 vjeçare nuk kanë qenë të inkor-
poruar në sistemin edukativo-arsi-
morë dhe me këtë hapet një gamë
më e madhe që nxënësit të jenë
më të përgatitur kur të fillojnë më-
simin", tha Ahmet Qazimi, udhëhe-
qës i Sektorit për Arsim në Ko-
munën e Tetovës. 

Në ndërkohë, nga Komuna
thonë se pritet që qendrat për zh-
villim të hershëm në viset rurale

të kenë efekt të dyfishtë. "Me
hapjen e këtyre qendrave, prindë-
rit nga vendet rurale nuk do të sjel-
lin fëmijët deri në Tetovë, por do t`i
dërgojnë në qendrat në vendba-
nimet e tyre. Tashmë synimi ynë
po realizohet për zhvillimin e her-
shëm të fëmijëve parashkollorë,
ku funksionojnë paralelet në Sellcë
dhe Shipkovicë", deklaroi Ahmet
Qazimi. Në qendrat për zhvillim të
hershëm fëmijëror, e para e këtij
lloji që u hap në fshatin Sellcë para
5 viteve, mundësohet që fëmijët
disa orë gjatë ditës të ndjekin pro-
gram të organizuar për mësim të
hershëm. 

Po ashtu, krahas kësaj edhe
prindërit kanë qasje në programet
edukative se si të punojnë me fë-
mijët në shtëpitë e tyre. Sipas
bartësve të këtij projekti, qendrat e
këtilla kanë kosto me të ulët ndër-
sa hapja e tyre bëhet në vendet ru-
rale dhe të margjinalizuara, ku
hapja e kopshteve kushton shumë. 

Gostivar, 17 prill -Policia gjatë kon-
trollit të fundit të furgonëve, të cilët
transportojnë nxënës prej shkolla-
ve të mesme dhe fillore nëpër Gosti-
var, i ka zbuluar një sërë shkeljes të
cilat e rrezikojnë sigurinë. Janë ha-
sur edhe tre drejtues të automjete-
ve të cilët kanë qenë pa patentë sho-
feri. Dje pasdite në periudhë prej
orës 18 deri në orën 21, në Gostivar

gjatë një aksioni kontrollues janë
përfshirë 35 automjete (furgonë)
me të cilët transportohen nxënësit.
“Gjatë kontrollit, janë zbuluar nëntë
automjete me stërngarkimin e
udhëtarëve, tetë drejtues pa vërte-
tim mjekësor, tre drejtues pa e
dhënë provimin për patentë shofe-
ri, një me kategori jopërkatëse, dy
automjete të paregjistruara dhe një

drejtues i cili nuk e ka përshtatur
shpejtësinë sipas kushteve në
rrugë”, thotë Marjan Josifovski
zëdhënës i SPB Tetovë. Shkeljet e
konstatuara janë sanksionuar me
parashtresat e parapara me ligj.
Nga fillimi i vitit në rajonin e Gosti-
varit janë zbuluar 22 raste të stër-
grakimit të pasagjerëve prej të cilë-
ve 14 kanë qenë në shkurt. (U.H)

Dy aksidente 
në Shkup, 
një i vdekur
Shkup, 17 prill - Një person ka
vdekur në dy aksidente që
kanë ndodhur në 24 orët e ka-
luara në rrethinën e Qytetit të
Shkupit. Në aksidentin tjetër
me lehtë është lënduar një
person. Sipas raportit ditor të
SPB Shkup, gjatë ditës dhe
natës së kaluar janë sanksio-
nuar 54 shoferë të cilët kanë
vozitur më shpejtë se lejohet,
ndërsa nga komunikacioni
janë përjashtuar 21 shoferë
para se të pajisen me të
drejtën e drejtimit të automje-
tit dhe gjashtë shoferë fille-
starë. Policia e komunikacionit
ka përjashtuar nga komunika-
cioni edhe 15 automjete ta pa-
regjistruara dhe një automjet
në gjendje teknikisht të parre-
gullt. Për përdorimin e telefo-
nit celular janë sanksionuar 32
shoferë, ndërsa për joposedim
të rripit të sigurisë 17 shoferë.
Janë sanksionuar edhe tetë
shoferë për rreshtim jo të rre-
gullt si dhe tre shoferë të cilët
nuk kanë dhënë të drejtën e
kalimit për këmbësorët në
vijën e bardhë. Janë eviden-
tuar edhe tre shoferë me mo-
toçikletë pasi nuk kanë bart
helmetë mbrojtëse.

Qytetari i Gostivarit
sulmohet nga tre
persona
Gostivar, 17 prill - Banori 66
vjeçar R.M. nga Gostivari, të
martën ka denoncuar se rreth
orës 18.00, deri sa ka qenë
duke u kthyer në shtëpi në
rrugën “ Zhivko Brajkovski” në
Gostvar, në afërsi të shtëpisë
së tij ka qenë i sulmuar fiziki-
sht nga tre persona.
Menjëherë pas denoncimit të
rastit, janë arrestuar personat
me iniciale A.I. 24 vjeçar, M.I
27 vjeçar dhe një 17 vjeçar nga
Gostivari, për shkak të dyshi-
mit se kanë marrë pjesë në
sulmin fizik, dhe të njëjtit janë
mbajtur në Stacionin policor
Gostivar për zbardhjen e plotë
të rastit. (U.H)

Shkup, 17 prill - Pajisje mjekësore
për Qendrën Klinike “Nënë Tere-
za" në Shkup kanë dhuruar dje
Asociacioni Alzas - Maqedoni dhe
Organizata Humanitare “Shpre-
soj në Orientin" nga Alzasi, Repu-

blika e Francës.  Bëhet fjalë për
dhurimin e karrocave për persona
me mobilitet të përkufizuar, mje-
tet për lëvizje dhe pajisje spitalo-
re. Pranim-dorëzimi  i donacionit
është bërë në suaza të aksionit,

që e zbatojnë këto dy organizata
të cilat dje dhuruan pajisje
mjekësore dhe pajisje në Shtë-
pinë e Shëndetit në Veles dhe në
Spitalin për Sëmundje të Mu-
shkërive në Jasenovë. Aksioni për

dhurimin e pajisjeve po zhvil-
lohet në partneritet me Fonda-
cionin “Fokus" - Veles, Komuna e
Velesit dhe Organizatën Huma-
nitare "House of hope - Lençe
Zdravkin".

KONTROLLE POLICORE NË GOSTIVAR

Shoferë pa patentë shoferi transportojnë nxënës!
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pajisje mjekësore në Klinikën e Shkupit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QENDRA PËR ZHVILLIM TË HERSHËM NË GAJRE DHE SHIPKOVICË

Edhe dy fshatra të Malësisë
me qendra për zhvillim
Po ashtu, krahas kësaj
edhe prindërit kanë qasje
në programet edukative
se si të punojnë me
fëmijët në shtëpitë e tyre.
Sipas bartësve të këtij
projekti, qendrat e këtilla
kanë kosto me të ulët
ndërsa hapja e tyre bëhet
në vendet rurale dhe të
margjinalizuara, ku
hapja e kopshteve
kushton shumë

Koha
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N
ë fillim dua të them që pa-
triotizmi, besoj është fe-
nomen që në situata të
caktuara duhet të sh-

prehet. Por kjo është një çështje e
vështirë dhe shumë delikate. Në
thelb kjo është një çështje e dashu-
risë. Edhe atdheu është çështje e da-
shurisë. Dhe dashuria është diçka
që nuk bën zhurmë, është shumë
delikate. Unë dhe shumica e shqip-
tarëve në Maqedoninë Veriore jemi
spektatorë para një spektakli të
quajtur zgjedhje për president të
shtetit. Kemi dy kandidatë që fla-
sin,punojnë,jetojnë dhe mendojnë
maqedonisht,nga të cilët njëri në tre
vitet e fundit ka mësuar edhe
gjuhën Europiane atë të patriotiz-
mit të edukuar,te cilin në Ballkan e
përfaqëson kryeministri i repu-
blikës, Zoran Zaev.

Kandidati i tretë ose i vetmi sh-
qiptar i kësaj republike, është një
pedagog që flet, punon, jeton dhe
mendon shqip, ndërsa gjuhën eu-
ropiane e njeh sepse është produkt
europian si shumica dërmuese e in-
telektualëve shqiptar. Tani ne që fla-
sim, punojmë, jetojmë, mendojmë
shqip, si do votojmë!?

Normalisht që patriotizmi i
edukuar do shprehet duke votuar
shqip. Duke e njohur patriotizmin
si një fenomen që gjithmonë duhet
edukuar,si i tillë e bashkoj Eu-
ropën,sepse tanimë themeli i Ba-
shkimit Europian është pikërisht pa-
triotizmi i edukuar, i cili respekton
dhe promovon diversitetin e kom-
beve që përbëjnë këtë Union. Të shk-
ruajmë për të kaluarën e dhimbsh-
me historike europiane, luftërat e
tyre mes veti,ku në të shumtën e ra-
steve shkak i konflikteve ka qenë
pikërisht patriotizmi i pa edukuar.
Si pasojë e atij patriotizmi te pa
edukuar,ne sot mundemi të numë-
rojmë me miliona viktima...

Ti kthehemi Maqedonisë Verio-
re,ku patriotizmi i pa edukuar i sh-
frenuar serb (lexo skizofrenizmi) që
nga 1918-1941 shtypi, vrau dhe
shpërnguli jo serbë, pastaj trashë-
guesi i atij skizofrenizmi ai i proleta-
riatit te ASNOM-it 1945-1990- vrau,
burgosi dhe shpërnguli jo serbët
deri te trashëguesi tjetër ai i IRJM,
1990- 2017, i cili gjithashtu vazhdoj
te vras dhe burgos joserbët: Shqip-
taret dhe muslimanët... nëse fil-
lojmë ti numërojmë viktimat shqip-
tare nga ky patriotizëm i pa edukuar
(skizofrenizëm) serb,viktimat me si-
guri janë qindra mijëra. Mos har-
rojmë luftën e 2001, viktimat, inva-

lidët e luftës dhe mbushjen e
burgjeve me shqiptar në emër te pa-
triotizmit: një shtet një komb! Tani
duke lexuar historinë europiane
edhe atë ballkanike, ne sinqerisht
trishtohemi të kthejmë kokën pas,
sepse shikojmë
vetëm,vuajtje,vrasje,urrejtje! Nëse
patriotizmi që u edukua e shëroi
Evropën e madhe, pyesim tani a
mundet të shëroj Maqedoninë Ve-
riore të vogël.

Kur shkruajmë për patriotizmin
e paedukuar, gjithmonë sinonim e
kemi atë serbo-sllav, i cili shkaktoi
qindra mijëra viktima dhe miliona
të shpërngulur duke numëruar edhe
vetë komunitetin serb. Që nga
zgjedhja e Talat Xhaferit kryetar i
Parlamentit të RMV-së dhe
zgjedhjes se Zaevit kryeministër, në
shtetin tonë u varros patriotizmi i
paedukuar i ish-kryeministrit Gruev-
ski, patriotizmi i të cilit ishte trashë-
gues i drejtpërdrejtë i atij Milloshe-
viqjan, dhe u promovua patriotizmi
i edukuar Europian që është themel
i BE-së. Në këtë betejë të përgjak-
shme u gjakos dhe u rrezikua me
likuidim edhe lideri i tanishëm i
ASH-së, Ziadin Sela,i cili akoma i

ndjenë pasojat shëndetësore. Me
qenë se të gjithë ne kontribuuam
për largimin e patriotizmit te pa-
edukuar nga Institucionet e këtij sh-
teti, është normale që ti frikësohemi
kthimit të tij në institucione. Pse nga
opozita tani merret ky vendim që të
dilet me kandidat për president, kur
e dimë qe ata vota të munguara do
të ringjallin patriotizmin e pae-
dukuar të VMRO-së (lexo skizofre-
nizmin ballkanik) i cili vrau me sh-
qiptarë, kurse burgosi me qindra.

Çfarë do fitojmë ne shqiptarët
në republikë dhe rajon me votën për
kandidatin prof.Blerim Reka. Nëse
me ata 100.000 vota dhënë me da-
shuri kandidatit shqiptar,ne for-
cojmë patriotizmin e pa edukuar të
VMRO-së që unë personalisht e quaj
skizofrenizëm, dhe rikthejmë pa-
triotizmin e pa edukuar (skizofre-
nizmin) serbo-sllav, shtrohet pyetja
a kontribuojmë ne që të kemi
ardhmëri Europiane ose me këtë ne
duam ardhmëri Ballkanike, skizo-
frenike. 

Pohoj që është pjesë e patriotiz-
mit të edukuar Europian, pjesë-
marrja në votime e gjithë grupeve
etnike ne një shtet multietnik, ndër-

sa dalja me kandidat për president
nga ana e komunitetit te dytë në
numër vetëm rritë në përqindje pje-
sëmarrjen në votime, dhe e zbuku-
ron demokracinë në vend.

Unë edhe me gjithë këto dilema,
në rrethin e parë me dashuri do vo-
toj prof Blerim Rekën, por nëse me
këtë votë do të jap kontribut të
ringjallet patriotizmi i pa edukuar i
VMRO-së (Lexo skizofrenizmi), nuk
do ja fali vetes, ndërsa nëse liderët e
opozitës gabojnë, sigurisht do ti dë-
noj votuesi dhe historia, ndërsa nëse
nuk gabojnë atëherë neve që kemi
dilema do na dënoj historia siç i dë-
noj Arnautet e Ismail Qemalit. 

Mbetet të shohim çfarë kontri-
buti do japim me këtë votë, a do
kontribuojmë të promovojmë pa-
triotizmin e edukuar Europian, apo
të atë të pa edukuar "skizofrenik"
serbo-sllav të VMRO-së? 

Me qenë se jemi shtetas të Ma-
qedonisë Veriore,të shpresojmë që
në rrethin e dytë do të kemi rast për
t'i shkundur partitë shqiptare dhe
maqedonase ose ata neve do na
trajtojnë si naiv? Të shohim a do
vijojmë të jemi popull dele, apo
kemi ndryshuar diçka!?

Që nga zgjedhja
e Talat Xhaferit
kryetar i
Parlamentit të
RMV-së dhe
zgjedhjes se
Zaevit
kryeministër, në
shtetin tonë u
varros
patriotizmi i
paedukuar i ish-
kryeministrit
Gruevski,
patriotizmi i të
cilit ishte
trashëgues i
drejtpërdrejtë i
atij
Millosheviqjan

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Patriotizmi i edukuar sinonim 
i krijimit të BE-së Nga

Bekim ISEINI
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Reka-Republika dhe kumari politik! Nga
Shaqir Islami

S
a dëm mund t’i bëjnë vetes
Shqiptarët e Maqedonisë së
Veriut, nuk ka aparat që
mund ta masë! Budallakia

jonë politike nuk paskësh fund!
Mbetëm se mbetëm axhami poli-
tik, për pikë qejfi të lloj-lloj vet-
kënaqurish, të vet-begenisurish,
dhe të masturbuesish gojor ... të
cilët dalin në mejdan-politik me
paturpësi, pamoral, panderë, ...
dhe na e shumëzojnë energjinë
sociale dhe politike me zero. Pa-
turpësisht me një lehtësi kot-na-
koti e zhvatin ose e zhbëjnë intere-
sin tonë publik në interes personal
apo të xhepit. Kjo na bën ta hamë
marren me bukë! Bash kur na
duhet mobilizimi i votës, na del
ndonjë baksuz-patriot, dhe na e
harxhon energjinë sociale në ku-
mar politik. Allo, a s’është gjynah i
zotit, në çaste vendimtare politike
për të gjithë ne, të del një kandidat
hajgarexhi dhe ta tallë këtë popull
të hutuar, me një slogan qesha-
rak, hutaq, dhe bajat : Reka - repu-
blika !!!! Kushdo qoftë që e ka

frymëzuar, ose e ka iniciuar këtë
kandidaturë karikatureske ...
duhet t’i vjen turp dhe gjynah për
çdo qenie njerëzore të këtij ven-
di!

Këto zgjedhje presidenciale
ishin një rast i mirë, një rast i kaq-
pritur, në një kohë kur fryma poli-
tike është e volitshme për mobili-
zimin e votës së Shqiptarëve të
Maqedonisë së veriut, për ta dë-
buar nga posti i Presidentit një
baksuz – shqiptarofobë siç është
ky. Këto zgjedhje presidenciale
janë rast i mirë, për mobilizim të
votës qytetare në Maqedoninë e
veriut për t’i rënë një grusht të fu-
qishëm të gjitha nacionalizmave
në vendin tonë; dhe të hapet rrugë
për shkrirjen e akullit mes nesh;
dhe përfundimisht të nis ngjizja
e kohezionit shoqërorë, midis et-
nive, grupeve, qytetarëve që i
mungon kësaj shoqërie si oksigje-
ni. 

Unë plotësisht jam dakord dhe
pajtohem me dy dushmanët e mi
politikë Alinë dhe Menduhin. Dhe

i përgëzoj me përulësinë më të
madhe për këtë akt politik për
kandidatin konsensual. Këta të dy
për herë të parë kanë marrë një
vendim politik të dobishëm për
qytetarët Shqiptarë dhe për të
gjithë qytetarët në Maqedoninë e
Veriut. As që kam nge të analizoj
se pse, si, e qysh e bëjnë më në
fund një vepër politike të dobish-
me, këta dy liderë të harxhuar dhe
të çjerrë nga koha si opingat e rah-
metli Mixhës Adem nga Sellca e
Keqe. Për herë të parë veprojnë
politikisht siç e kërkon fryma e
kohës! Për herë të parë arritën një
konsensus politik për të mirën e
interesit publik! Dhe kjo duhet
nderuar dhe përshëndetur me re-
spektin më të thellë. Konsensusi
politik është vegla dhe arma poli-
tike e domosdoshme në demokra-
ci për një shtet funksional dhe të
mirëqenë. Ndonëse arrihet me vë-
shtirësi dhe me sakrifica në poli-
tikë, por është kënaqësi e veçantë
të ruhet dhe të përparohet intere-
si publik. Më në fund ky është suk-

ses për të gjithë qytetarët. 
Vota e Shqiptarëve të Veriut

duhet të mobilizohet dhe të ngje-
shet për kandidatin Stevo Penda-
rovski. Stevo është i dobishëm po-
litikisht për ne, jo Blerim
-republika. Ky është edhe një
shans i duhur për ta treguar pe-
shën specifike të votës së qytetarë-
ve shqiptarë në vendin tonë. Pran-
daj, duhet shpërfillur “kandidati
shqiptarë”, qëllimi i të cilit është
vetëm interes personal dhe
përçarës, që nuk i sjell asnjë dobi
politike qytetarëve. Përfundimi-
sht qytetarët duhet ta dallojnë in-
teresin personal dhe interesin pu-
blik. Vota për kandidatin
konsensual Stevo Pendarovski
është votë për interesin publik; në
daç edhe votë kundër bandës na-
cional-shoviniste të ikanakut
Gruevski.

Kandidatura e Blerim Repu-
blikës është hileqare, për shkak se
synimin e vetëm e ka që ta pen-
gojë fitoren e Pendarovskit qysh
në rrethin e parë; e kjo arrihet me

ndihmën e madhe të votës së sh-
qiptarëve, sikur të mobilizohej nga
të gjitha palët. Duket ashiqare se,
dikujt i pengon që vota e shqip-
tarëve ta përcaktojë dhe të ven-
dos për presidentin e ardhshëm
konsensual të Maqedonisë së Ve-
riut.  Vota e shqiptarëve ka do-
methënie dhe peshë, në raundin e
parë; ndërsa në raundin e dytë e
humb peshën specifike dhe vlerën
e shtuar. Dikush qëllimisht përpi-
qet ta zhvleftësojë këtë peshë të
veçantë të votës sonë. Këtë veprim
hileqarë politik e kemi hasur dhe
për fat të keq e hasim akoma në
aksionin politik. Askush nuk
mund të më bind të kundërtën.
Po, demokracia i garanton të
drejtën e çdo qytetari që të votojë
dhe të votohet; por, në rastin siç
janë këto zgjedhje, duhet të mbë-
shtetet kandidati Stevo Pendarov-
ski, dhe të votohet unanimisht
dhe në masë, për t’i dhënë një gru-
sht të fuqishëm nacionalizmave
tanë shkatërruese dhe rrënuese të
demokracisë dhe shtetit. 

Notre-Dame do të ringrihet Nga
Rick FULKER

P
amjet apokaliptike të
flakëve në katedralen më
famshme në të gjithë
botën janë ende të freskë-

ta. Ashtu si apokalipsi i Kullave
Binjake në New York në 11 shtator
2001, ato janë gdhendur që tani
në kujtesën kolektive. A mund të
ketë një ngjarje tjetër, që do t'u
shkaktonte me shumë dhimbje
besimtarëve, të interesuarve për
artin dhe turistëve? Katedralja e
Notre-Dame-t është simbol i
ndërtimit të stilit gotik, monu-
menti më i vizituar i Evropës, një
vepër arkitekturore, e cila e prej
gati 900 vjetësh e ka vendin në
zemrën e Parisit dhe ka një peshë
të pakrahasueshme si për të krish-
terët, ashtu edhe për artin dhe të
interesuarit për artin njësoj.

Dhe sërish Parisi! Pas atenta-
teve të tmerrshme terroriste të
Charlie Hebdosë dhe të Batacla-
nit, ky lajm i trishtë e godet Pari-
sin në palcë dhe tregon sa i hollë
dhe i pritshëm është vërniku i ci-
vilizimit. Sa plagë duhet të marrë
dhe duhet të durojë ende ky qytet
krenar? Menjëherë politikanët
kryesorë të botës i drejtuan

Francës fjalë të tronditjes dhe të
solidaritetit. Presidenti francez,
Emmanuel Macron e quajti No-
tre-Dame "epiqendrën e jetës
sonë" dhe shprehu dhimbjen ko-
lektive të të gjithë francezëve:
"Këtu digjet edhe një pjesë e
jona". Edhe vetë Presidenti i
SHBA, për të cilin nuk kanë dyshi-
min se nderon civilizimin e vjetër,
u ankua për shkatërrimin e njërit
"prej thesareve më të mëdha të
botës" dhe "një pjese të kulturës

sonë". Për dy shekuj me radhë e
ndërtuan Katedralen. Që prej vitit
1345 ajo qëndron e përfunduar në
Ile de la Cité të Parisit. Çfarë nuk
ka kaluar kjo zonjë e vjetër?
Luigjit XIV iu duk i vjetruar inte-
riori; ai e transformoi krejtësisht.
Në Revolucionin Francez kisha u
përdhos, u hoqën figurat e gurta
dhe ndërtesa u përdor si depo
vere. Katedralja mbijetoi edhe dy
luftëra botërore: përshtypja që u
krijua ishte se ajo do të, jo: ajo

duhet të qëndronte aty përjetësi-
sht.

Por në fakt ndërtesa kishte ne-
vojë të madhe për rinovim.
Shkaku i flakëve nuk është sqa-
ruar përfundimisht, ekspertët ak-
tualisht megjithatë nuk besojnë
se ajo që ndodhi qe shkatërrim i
qëllimshëm ose atentat, por një
aksident, i cili ka të bëjë me puni-
met e rehabilitimit. Po të dalë e
saktë kjo, atëherë këtu do të ki-
shim një tragjikë të veçantë,

thuajse paradoksale: në përpjekje
për të shpëtuar strukturën e vjetër
të Katedrales, ajo u shkatërrua.
Takimi i materialit të vjetër me
teknikën e re pati pasoja shkatër-
rimtare.

Ndoshta dikur do të dihet më
shumë për rrjedhën e ngjarjeve.
Për momentin thjesht nuk të be-
sohet ajo që ka ndodhur. Po Pari-
si pa Notre-Dame? I papërfytyrue-
shëm. Pa kaluar 24 orë nga
shpërthimi i zjarrit, qeveria po-
lake dhe gjermane premtuan
ndihmë për rindërtimin. Dy fa-
milje miliardere të Parisit vunë në
dispozicion 300 milionë euro për
restaurimin. Qyteti i Parisit prem-
toi 50 milionë euro dhe një konfe-
rencë për koordinimin e donacio-
neve ndërkombëtare. Pas zjarrit
shkatërrimtar muret e jashtme
dhe kullat ende qëndrojnë, disa
thesare artistike dhe organoja e
famshme e viteve 1730 me sa
duket u arritën të shpëtohen. Një
gjë është e sigurt që tani: edhe
nëse rruga do të jetë e gjatë dhe
ndoshta do të kërkojë dekada:
Notre-Dame do të ngrihet sërish
në këmbë.  (DW)

Flakët në Katedralen e
njohur në të gjithë botën e
prekën në palcë Parisin.
Por vetëm pak orë më vonë
është e qartë: kisha do të
restaurohet plotësisht. Kjo
është gjë e mirë, Parisi pa
Notre-Dame nuk
përfytyrohet dot

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kreu i misionit të BE në Tiranë,
Luigi Soreca, ka përsëritur se Sh-
qipëria i ka plotësuar kriteret sipas
KE-së për lëvizjen e lirë në zonën
Schengen. “Asgjë nuk ka ndryshuar
deri në këtë moment, vijon udhë-
timi pa viza në zonën Shengen".
Ambasadori i BE-së në Shqipëri
Luigi Soreca reagoi (17.04) pas ven-
dimit të parlamentit në Holandë
për rikthimin e vizave me Shqipë-
rinë duke theksuar, se: “pavarësi-
sht këtij vendimi asgjë s’ka ndry-
shuar dhe shqiptarët mund të
lëvizin të lirë”. Sipas Sorecas Sh-
qipëria i ka plotësuar kriteret sipas
Komisionit Europian për lëzivjen
e lirë në zonën Shengen.

Ambasada e Holandës në Ti-
ranë, përmes një deklarate zyrtare,
bëri me dije të martën (16.04.) që
"qeverisë holandeze i është kërkuar
nga Parlamenti i saj të pezullojë
mekanizmin e regjimit pa viza për
shqiptarët. Për momentin qeveria
është duke shqyrtuar hapat që
duhet të ndërmarrë. Për momen-
tin politika e vizave për  udhëtimin
drejt Holandës për nënshtetasit
shqiptarë nuk ka ndryshuar". Dek-
larata e qeverisë së Holandës, për-
mes ambasadës së saj në Tiranë,
erdhi pas botimit në mediat e Ti-
ranës të lajmit për votimin në Par-
lamentin holandez të martën, pro
rikthimit të lëvizjes me viza drejt
Holandës, për nënshtetasit e Sh-

qipërisë, si pasojë e "rritjes së kri-
minalitetit nga shqiptarët që
mbërrijnë në Holandë". Ministria
për Europën dhe Punët e Jashtme
(MEPJ) ka sqaruar, përmes një dek-
larate, të martën në mbrëmje, se
"votimi në Parlamentin holandez
për t'i kërkuar BE fillimin e proce-
durave për pezullimin e përkoh-
shëm të liberalizimit të vizave, nuk
ndryshon rregullat e lëvizjes drejt
vendeve Shengen. Shtetasit shqip-
tarë do të vazhdojnë të lëvizin të
lirë drejt vendeve Shengen sipas
praktikës së derisotme dhe duke
plotësuar kushtet aktualisht në
fuqi". Në deklaratën e MEPJ bëhet
me dije se "një shtet anëtar i BE,

mund t'i kërkojë Komisionit Euro-
pian (KE) hapjen e procedurës së
pezullimit të lëvizjes pa viza,
vetëm mbi bazën e kushteve të
mirë përcaktuara në legjislacionin
e BE. Asnjë kusht nuk plotësohet
për paraqitjen e kësaj kërkese nga
Holanda për Shqipërinë. MEPJ
është besimplotë se rezoluta e Par-
lamentit holandez nuk mund të
gjejë mbështetje në KE, pasi asnjë
nga kriteret, që do të çonin në
aplikimin e pezullimit të përkoh-
shëm, nuk është plotësuar në ra-
stin e Shqipërisë". 

Deklarata e MEPJ i referohet
shifrave dhe fakteve kur vë në
dukje se "migracioni i paligjshën i

shtetasve shqiptarë drejt Holandës
ka rënë vazhdimisht, ndërkohë që
pezullimi aplikohet në rast rritjeje
mbi 50%. Shifrat e krimit shënojnë
rënie përmbajtësore". Sipas MEPJ
në miratimin e rezolutës në fjalë ka
ndikuar klima elektorale e
zgjedhjeve europiane që e "fut Sh-
qipërinë në agjendën e partive në
garë", thekson deklarata. MEPJ sh-
prehet se "nuk ka asnjë dyshim që
përtej horizontit të zgjedhjeve eu-
ropiane, faktet do të mbizotërojnë
mbi klishetë elektorale". Presiden-
ti Ilir Meta e konsideroi të martën
në mbrëmje rezolutën e Parla-
mentit holandez, "një akt të papre-
cedentë, një kambanë alarmi për

të reflektuar të gjithë dhe dhënë
mesazhe me efektive në luftën
kundër krimit të organizuar". Ai sh-
prehu shqetësimin për kthimin në
efekt domino edhe për vendet e
tjera të BE.

Për kryetarin e PD dhe liderin e
opozitës, Lulzim Basha, votimi në
Parlamentin holandez pro rikthi-
mit të vizave për shqiptarët është
„një akt racizmi ndaj popullit sh-
qiptar dhe një akt i pastër  mosbe-
simi ndaj qeverisë aktuale". Në një
kanal televiziv të Tiranës, Basha
tha mbrëmë se "prej më shumë se
3 vitesh  policia holandeze dhe au-
toritetet e drejtësisë dhe ligjit në
Holandë kanë konstatuar jo thje-
sht një rritje të numrit të krimeve
të kryera nga rrjetet kriminale me
bazë në Shqipëri, por rritje të in-
fluencës së tyre financiare dhe or-
ganizative. "Këto rrjete kriminale,
duke operuar me bazë Shqipërinë,
kanë futur në dorë trafikun e
kokainës nga Amerika Latine drejt
portit të Roterdamit apo Anversës
në Belgjikë", tha Basha.

Rezoluta e Parlamentit hollan-
dez i është drejtuar qeverisë së Ho-
landës. Nëse qeveria e miraton, që
zbatohet duhet edhe miratimi i
Komisionit Europian. Sidoqoftë
vendimi i qeverisë holandeze dhe
më pas i KE, rezoluta e parlamen-
tit holandez për rikthimin e vizave
për shqiptarët hedh hije në shpre-
sat e Shqipërisë për të hapur nego-
ciatat e anëtarësimit me BE në qer-
shor apo pak muaj më vonë.

Ministria për Evropën dhe Punët e
Jashtme ka reaguar pasi Parlamenti i
Holandës votoi pro kthimit të regji-
mit të vizave për shqiptarët.

MEPJ informon shtetasit shqip-
tarë se votimi i Dhomës së Dytë të Për-
faqësuesve në Parlamentin Hollan-
dez për t’i kërkuar Bashkimit Evropian
inicimin e procedurës për pezullimin
përkohshëm të liberalizimit të vizave
nuk ndryshon rregullat e lëvizjes drejt
vendeve shengen.

Shtetasit shqiptarë do të vazh-
dojnë të lëvizin të lirë drejt vendeve
shengen sipas praktikës të derisotme
dhe duke plotësuar vetëm kushtet ak-
tualisht në fuqi.

“Nje shtet anëtar i BE mund t’i
kërkojë Komisionit Evropian hapjen
e procedurës së pezullimit të lëvizjes
pa viza vetëm mbi bazën e kushteve të

mirëpërcaktuara në legjislacionin e
BE dhe asnjë kusht nuk plotësohet për
paraqitjen e kësaj kërkese nga Holan-
da për Shqipërinë. Gjithësesi është Ko-
misioni Evropian që do të shqyrtonte
kërkesën dhe do t’i jap përgjigje asaj.
Duke gjykuar objektivisht, në bazë të
fakteve dhe shifrave zyrtare, Ministria
për Evropën dhe Punët e Jashtme
është besimplotë se rezoluta në fjalë
nuk mund të gjejë mbështetje në Ko-
misionin Evropian, pasi asnjë nga kri-
teret që do të çonin në aplikimin e
mekanizmit të pezullimit të përkoh-
shëm nuk eshte plotësuar në rastin e
Shqipërisë”, sqaron MEPJ.

Ministria për Evropën dhe Punët e
Jashtme gjen rastin t’i bëj edhe
njëherë thirrje shtetasve shqiptarë për
të respektuar plotësimin e dokumen-
tet e nevojshme përpara nisjes së
udhëtimit drejt vendeve shengen. Më
shumë informacion mund të gjeni në
faqen zyrtare të MEPJ.

“Migracioni i paligjshëm i shteta-

sve shqiptarë drejt Holandes ka rënë
vazhdimisht, ndërkohë që pezullimi
aplikohet në rast rritje mbi 50%. Shi-
frat e krimit shënojnë gjithashtu ulje
përmbajtësore. Po ashtu, edhe kriteri
i fundit që ka të bëjë me bashkëpuni-
min mes strukturave ligjzbatuese të
dy vendeve janë cilësuar të shkëlqye-
ra qoftë nga zyrtarët shqiptarë, qoftë
nga ata holandezë. Qeveria e Repu-
blikës së Shqipërisë është e angazhuar
të vazhdojë në mënyrë intensive ba-
shkëpunimin si me autoritetet e
Mbretërisë së Vendeve të Ulta dhe me
vëndet e tjera anëtare të BE për të luf-
tuar aktivitet e paligjshme ndërkufita-
re. Klima elektorale në Holandë pady-
shim ka ndikimin e vet dhe edhe pse
jemi të keqardhur për futjen e Shqipë-
risë ne agjendën e partive në garë,
s’kemi asnje dyshim në faktin se për-
tej horizontit të zgjedhjeve evropiane
faktet do të prevalojnë mbi klishetë
elektorale”, sqarohet më tej.
(BalkanWeb)

Lavrov: Për Kosovën do ta
pranojmë çdo zgjidhje 
që i përshtatet Serbisë
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, përsëriti se Mo-
ska këmbëngulë në zbatimin e rezolutës 1244 të Këshillit
të Sigurimit të OKB-së që përfshinë edhe dialogun e
drejtpërdrejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si dhe
respektimin e integritetin territorial të Serbisë.
“Në këtë kontekst ne do të kontribuojmë në çdo mënyrë të
mundshme në gjetjen e zgjidhjes. Por, çfarë zgjidhje
konkrete mund të mbështesë Rusia? Ne, kemi theksuar
vazhdimisht se do të pranojmë çdo zgjidhje që i përshta-
tet Serbisë, pikë”, ka thënë Lavrov pas takimit që pati në
Moskë me ministrin e Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq.
Rusia është një aleate e Serbisë në raport me çështjen e
Kosovës. Kur në muajin janar vizitoi Serbinë, presidenti i
Rusisë, Vladimir Putin tha se Moska mbështet çdo
zgjidhje mes Prishtinës dhe Beogradit që është në pajtim
me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit.

Holanda voton rikthimin e
vizave, MEPJ sqaron vendimin

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

Pavarësisht vendimit të Holandës,
shqiptarët mund të lëvizin të lirë

Parlamenti i
Holandës votoi pro
rikthimit të vizave për
shqiptarët. Pritet të
shihet se cilat do të
jenë reagimet e
autoriteteve
evropiane
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Duke filluar që nga mysli-
manët e Francës, të prekurit më
nga afër. Këshilli Francez i Adhuri-
mit Mysliman, organi kryesor për-
faqësuese e Islamit në vend, sh-
prehu solidaritetin dhe vëllazërinë
për të krishterët në të gjithë botën.

Ai i bëri thirrje komunitetit të
tij ”të marrë pjesë në përpjekjet fi-
nanciare për të rindërtuar këtë
kryevepër arkitekturore që është
lavdia e vendit tonë”.

Shumica e mesazheve arrijnë
përmes Twitter-it, disa të shkruara
drejtpërdrejt në frëngjisht.

Ministri i Jashtëm iranian,
Mohammad Javad Zarif, tha se ish-
te “i pikëlluar” nga ky monument
ikonë që i kushtohet lutjes së
Perëndisë tonë të vetme e që për-
fundoi pjesërisht i shkatërruar nga
një zjarr pas kapërcimit të luftëra-
ve dhe revolucioneve për 800 vjet
dhe që ”që të gjithë jemi bërë
shumë të lidhur falë kryeveprave
letrare të Hygoit”.

SIMPATIZANTËT 
E ISIS FESTOJNË

Nga Kajro, madje edhe Imami
i madh i Al-Azhar, Ahmed Al

Tayyib, kreu i qendrës më me
ndikim teologjik dhe universitar
të islamit sunit, shprehu trishti-
min e tij të thellë mbi djegien e
katedrales, duke e quajtur atë një
“kryevepër arkitekturore”, përcjell
atsh.

“E gjithë mbështetja jonë
shkon për vëllezërit tanë fran-
cezë”, përfundoi kreu i institucio-
nit mysliman. 

“Jemi të tronditur thellë nga
zjarri i tmerrshëm që shkatërroi
një trashëgimi të njerëzimit”, tha
gjithashtu presidenti turk, Recep
Tayyip Erdogan duke uruar që

francezët ta marrin veten shpejt
nga kjo plagë.

Të vetmit që e festojnë këtë
fatkeqësi janë simpatizantët e
ISIS-it, të mundur në Siri dhe Irak,
të cilët i thurën lavde goditjes në
zemër të të krishterëve.

NOTRE DAME NUK 
ISHTE E SIGURUAR

Katedralja e Notre-Dame nuk
ishte e siguruar, dhe ndaj duhet të
jetë shteti francez pronar i struk-
turës , ai që duhet të kujdeset për
restaurimin e strukturës që u
përfshi nga flakët të hënën në

darkë. Shteti francez, në fakt,  në
mungesë është një sigurues i vet-
vetes për sa i përket ndërtesave
fetare të së cilës është pronari. Mi-
nistri i Kulturës, Franck Riester,
megjithatë ka garantuar se “shte-
ti do të bëjë atë që duhet”.

Kombi francez, Europa dhe
bota u trondit nga ngjarja e pa-
precedentë e djegies së Katedra-
les, simbol kulturor në Paris.
Prokurorët francezë kanë dekla-
ruar se zjarri që ka rënë në ndërte-
sën e Notre Dame ka gjasa të jetë
aksidental. Më shumë se 400
zjarrfikës kanë marrë pjesë në
shuarjen e flakëve në Katedrale.
Ata punuan 14 orë rresht për të
shuar flakët në Katedralen 8-
shekullore. Prokurori publik Paris
Remy Heitz tha se nuk ka asnjë
shenjë të dukshme se kemi të
bëjmë me zjarrvënie, shkruan
“Reuters”.

Notre-Dame është monumen-
ti historik më i vizituar në botë,
çdo ditë ajo shihet nga rreth 13 mi-
lion turistë. Ajo u ndërtua mes vi-
teve 1163 dhe 1344. Vetëm vitin e
kaluar Kisha Katolike Franceze
apelonte për të mbledhur fonde
dhe për të filluar punën e restau-
rimit në strukturën e saj.

Gjermania vazhdon të jetë
vend tërheqës për emigrantët.
Këtë e tregojnë të dhënat më të
reja statistikore të publikuara sot
në mediat gjermane. Ato dësh-
mojnë për një rritje të theksuar të
numrit të të huajve në përgjithësi
dhe të atyre nga disa vende të cak-
tuara, në veçanti.

Kështu, në shtator të vitit 2018
në Gjermani kanë jetuar rreth 10.9
milionë banorë me pasaportë
jogjermane, bën të ditur Zyra Fe-
derale për Statistikë, transmeton
albinfo.ch. Ndryshe, çdo i teti ba-
nor i Gjermanisë, është i huaj.

Rritja në krahasim me një vit

më parë ka qenë 2.7 për qind ose
për 292.000 të huaj “neto” më
tepër. Në fakt, ky numër del kur të
dihet se gjatë vitit 2018 në Gjer-
mani kanë ardhur të jetojnë 1.303
milion të huaj por në të njëjtën
kohë Gjermaninë e kanë braktisur
1.012 veta.

Marrë në tërësi, në Gjermani
në fund të shtatorit të vitit 2018
kanë jetuar 82 milionë e 979 mijë
njerëz. Në vitin 2017, rritja e
përbërjes së të huajve në Gjerma-
ni kishte qenë dukshëm më e
madhe, 5.7%. Por përgjegjësit sta-
tistikorë sqarojnë se atëbotë, për
shkak të krizës së refugjatëve (që
ka kulmuar në vitin 2015), ka pasur
një numër të madh të paraqitjeve
të vonuara të atyre që në fakt ki-
shin hyrë në Gjermani më parë.

Ndërsa në vitin pasues (2018) ka
pasur numër më të madh të atyre
që kanë lëshuar Gjermaninë ose
janë dëbuar kështu që kjo lëvizje
edhe është regjistruar. Së këndej-
mi, shifrat janë vështirë të kraha-
sueshme.

Në numrin e të huajve që kanë
jetuar në Gjermani në vitin 2018
të publikuar sot, nuk figuron për-
qindja që e përbëjnë refugjatët.

Ndërkaq, rritje të sërishme të
madhe ka shënuar numri i të
ardhurve në Gjermani me leje
pune nga shtetet jashtë BE-së. Deri
në fund të vitit 2018 kanë ardhur
266.000 njerëz në cilësinë e mi-
grantëve të punës. Një vit më parë
ishin shënuar 217 mijë të tillë, kë-
shtu që viti 2018 ishte viti i tretë
me radhë që kjo kategori të huajsh

është rritur për më shumë se 20%.
Vendet nga të cilat kanë ardhur

më së shumti të huaj të kësaj kate-
gorie janë: India (12%), Kina (9%),
Bosnjë e Hercegovina (8%) dhe
SHBA (7%). Këta të huaj, mes tyre
edhe shumë punëtorë të kuali-
fikuar, kanë qenë mesatarisht 35
vjeçarë dhe shumica meshkuj
(68%).

Veçanërisht shumë është rritur
numri i të huajve me leje pune nga
Ballkani Perëndimor. Kështu, në
fund të vitit 2018 Shqipëria, Bo-
snja, Serbia, Mali i Zi, Kosova dhe
Maqedonia të marra së bashku,
kanë përbërë afër 25% të të gjithë
migrantëve të punës. Se kjo rritje
është shumë e madhe, tregon fak-
ti se në vitin 2015 ata përbënin
vetëm 9% (Albinfo.ch)

Partia e Erdoganit
bën thirrje për
zgjedhje të reja 
në Stamboll
Partia për Drejtësi dhe Zhvillim
(AKP) e Presidentit turk Rexhep
Tayip Erdogan, po i kërkon kë-
shillit zgjedhor të vendit për një
rikthim të zgjedhjeve për krye-
bashkiak në Stamboll, kryeqyte-
tin financiar të vendit dhe qyte-
tin e tij më të madh, raporton
“CNN”, përcjell lajmi.net.
Duke pretenduar “parregullsi të
organizuara”, partia ka kundërsh-
tuar për javë rezultatet e
zgjedhjeve të 31 marsit, të cilat
duket se kanë humbur me një di-
ferencë të hollë. “Ka një parregul-
lsi të qartë dhe të organizuar dhe
mashtrim në zgjedhje”, tha
nënkryetari i AKP Ali Ihsan Ya-
vuz. “Ekziston vetëm një organ
për të pastruar pyetjet, është Kë-
shilli i Lartë i Zgjedhjeve, vendi-
met e tyre janë të detyrueshme
për të gjithë ne”, shtoi ai. Partia
kryesore Popullore Republikane,
CHP, mori 48.79% dhe AKP
48.51% të votave, sipas rezultate-
ve jozyrtare. Një rinumërim i
kërkuar nga AKP ka përfunduar,
sipas agjencisë turke të lajmeve
Anadolu dhe anëtarët e CHP, por
rezultatet nuk janë shpallur.

Gjermania “mbushet” me emigrantë nga Ballkani
Në Gjermani në fund të
shtatorit të vitit 2018
kanë jetuar 82 milionë e
979 mijë njerëz. Në vitin
2017, rritja e përbërjes së
të huajve në Gjermani
kishte qenë dukshëm më
e madhe, 5.7%. Por
përgjegjësit statistikorë
sqarojnë se atëbotë, për
shkak të krizës së
refugjatëve (që ka
kulmuar në vitin 2015), ka
pasur një numër të madh
të paraqitjeve të vonuara
të atyre që në fakt kishin
hyrë në Gjermani më
parë

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

Notre Dame, trishtimi i madh edhe i botës islame
“Trishtim i madh” dhe
“dhimbje e thellë”. Këto
janë disa nga shprehjet
në mesazhet e
solidaritetit ndaj
katolikëve dhe Francës
që vijnë nga bota
islame, që e njeh në
Notre Damin si një
simbol të spiritualitetit,
historisë dhe artit që
shkon përtej kufijve
dhe fesë.
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Nga Armand PLAKA

Ai njihet si njëri ndër shtetarët më
jetëgjatë dhe më me ndikim në jetën poli-
tike të Shqipërisë nga periudha e Shpalljes
së Pavarësisë deri në përfundimin e Luftës së
Dytë Botërore e ardhjen në pushtet të komu-
nistëve. Bëhet fjalë për Mehdi Bej Frashërin
(1874-1963). Janë tre momentet që e karakte-
rizojnë në mënyrë më simbolike veprimta-
rinë e tij, duke sjellë me vete, përveç arritjeve
personale në karrierën si politikan, edhe disa
pikëpyetje. Kështu, roli i tij në të ashtuquajtu-
rin "Protokolli i Korfuzit" në vitin 1914, do vijojë
të mbetet një hipotekë me ngarkesa negati-
ve për të, edhe pse ai vite më vonë në kujtimet
që do të botonte, do të jepte shpjegime në
dukje shteruese për të kuptuar pozicionin e tij
në këtë "tentativë", e cila, nëse do vihej në jetë
dhe nuk do refuzohej nga ekzekutivi shqiptar
i kohës, për pak do të bënte që Shqipëria të
humbiste jo vetëm karakterin unitarist të sh-
tetit.

Më pas, historiografia zyrtare e pasluftës
do ta akuzonte atë se ishte bartësi kryesor i
Regjencës, e si pasojë kreu i regjimit kolabo-
racionist në vitet 1943-1944, duke ia mohuar
shumë kontribute me kahje pozitive, që e
lidhnin atë pandashmërisht me rrjedhat dhe
përpjekjet shtetformuese shqiptare, si ajo në
vitet 1920-1939, ku spikat sidomos fjalimi i tij
në "Radio Tirana", mbrëmjen e pushtimit ita-
lian të Shqipërisë. Por veç tyre, postet e shum-
ta e të larta shtetërore që ai mbajti dhe krye-
simi i të gjitha iniciativave që kishin të bënin
me reformimin shtetëror sidomos në fushën
e jurisprudencës, administratës publike dhe
atë ekonomike, qoftë në angazhimin e tij në
ekzekutiv apo në sferën legjislative, sikurse
dhe orientimi i tij tërësisht perëndimor e për-
qafimi i ideve më liberale të kohës, e bëjnë atë
padyshim një rekordmen të pakonkurrue-
shëm për kohën.

Në këtë kontekst, vjen edhe një intervistë
e panjohur e tij në shtypin austriak në vitin
1921, me titull: Shqipëria e pavarur! - Bisedë
me ministrin shqiptar të Punëve Botore, Meh-
di Bej Frashëri (shih burimin origj: "Das
Unabhängige Albanien- Eine Unterredung
mit dem albanischen Minister Mehdi Beg Fra-
sheri", Reichspost, 19 tetor 1921, fq. 1), kohë në
të cilën Shqipëria po vuante akoma probleme
madhore të brendshme e të jashtme, siç ishin
pretendimet e fqinjëve për kufijtë, edhe pse
njohja ndërkombëtare e saj tashmë ishte
bërë realitet qysh më 17 dhjetor 1920 kur ven-
di i vogël ballkanik u pranua anëtar me të
drejta të plota në Lidhjen e Kombeve, duke
marrë 35 vota pro, 7 abstenime dhe asnjë votë

kundër. Ky hap do t’i sillte asaj sigurisht
përforcim të sovranitetit shtetëror, por s’do
ta bënte dot imune ndaj provokimeve të
fqinjëve, të cilët ushqenin çdolloj pakënaqë-
sie e iniciative, që do të çonte në copëzimin e
destabilizimin e Shqipërisë. Kështu ndodhi
edhe me parinë fisnike të Mirditës, të cilët
edhe pse mund të gjenin plot arsye për të ju-
stifikuar veprimin e tyre, ndërmorën një hap
për të cilin ata vetë më vonë do të pendohe-
shin e që do ta njolloste jo pak një krahinë e
rajon me kontribute të spikatura në mëvetë-
simin dhe shtetformimin shqiptar. Nga ana
tjetër, këmbëngulja e shtetit të saporiforma-
tuar shqiptar nën frymën e ideve shumë revo-
lucionare e atdhetare të Kongresit të Lushnjës
shënonte në këtë kohë një nga përpjekjet më
pozitive e më konsensuale të shqiptarëve për
të gëzuar më në fund të gjitha atributet e një
shteti të vërtetë, i cili duket se tashmë i kish-
te marrë seriozisht ato që shkruante më parë
në letër, duke tentuar t’i verë në jetë e shfrytë-
zuar çdo mundësi për të ushtruar sovranite-
tin shtetëror e ruajtur kësisoj edhe unitetin
kombëtar.

Në intervistën për të përditshmen vjene-
ze të 19 tetorit 1921, të cilën e hasa rastësisht
duke studiuar tiparet e shtypit të huaj në ra-
portimet e tij në lidhje me Shqipërinë në pe-
riudhën 1920-1939, pohimet e Mehdi Bej Fra-
shërit, tashmë në postin e ministrit të Punëve
Botore, gjenden në faqe të parë. Nga hyrja
shoqëruese që bën intervistuesi (që na shfa-
qet nën inicialet E.K.) mësojmë se biseda e zh-
villuar në frëngjisht, ka qenë relativisht e
shkurtër dhe është zhvilluar në Tiranë, në

prag të nisjes së Mehdi Beut në Vjenë, drejt së
cilës ai po shkonte për të rekrutuar inxhinierë
e specialistë austriakë për t’u inkuadruar
menjëherë në planet për ndërtimin e moder-
nizimin e infrastrukturës shqiptare.

Po ashtu, një pohim tejet interesant është
edhe ai, të cilin edhe pse mund ta kemi hasur
e mund ta kemi ditur si fakt, e përforcon më
shumë idenë se shteti shqiptar i kohës, edhe
pse i dalë nga një luftë rraskapitëse, në kufijtë
e mbijetesës e duke trashëguar një shkallë
varfërie e prapambetje emblematike, kishte
një bilanc pozitiv në buxhet dhe çka është
më e rëndësishmja: nuk trashëgonte borxhe
kundrejt shteteve apo organizmave të huaja,
çka në përballje me realitetet e sotme, ku ni-
veli i borxhit të akumuluar ndër dekada nga
qeveritë shqiptare kap nivele të frikshme, e
bën këtë pohim edhe më domethënës. Ndër-
sa flet për mosekzistencë reale të problemit të
së ashtuquajturës "Republika e Mirditës" dhe
shfrytëzim të tij nga Serbia, ai nxjerr në pah
edhe përpjekjet për marrëdhënie të mira me
fqinjët, ndërsa në fund pyetjes këmbëngulë-
se të gazetarit vjenez, se a do të mund t’i rezi-
stonte dot Shqipëria një sulmi serioz nga ana
e Serbisë, ai i përgjigjet: "Ne kemi një divi-
zion të mirorganizuar dhe efektiv ushtarak.
Nëse ai nuk do të mjaftonte, atëherë i gjithë
populli do të dilte në mbrojtje të pavarësisë së
Shqipërisë". Të gjitha këto e bëjnë atë intervi-
stë të dhënë, thuajse 100 vjet më parë, të
tingëllojë aktuale edhe sot, duke parë zhvilli-
met dhe sfidat që na shoqërojnë. Më poshtë,
intervista e plotë e Mehdi Bej Frashërit për ga-
zetën vjeneze "Reichspost", 19 tetor 1921. 

SHQIPËRIA E PAVARUR! 

(Bisedë me ministrin shqiptar të Punëve
Botore, Mehdi Bej Frashëri Vjenë më 18 tetor
1921) 

Ministri shqiptar i Punëve Publike, Mehdi
Bej Frashëri, do të mbërrijë shumë shpejt në
Vjenë për të gjetur inxhinierë për shtrimin e
rrugëve, ndërtimeve dhe elektroteknikës, të
cilët do të kishin dëshirë të merrnin përsipër
të kryenin punë në Shqipëri. Njëri prej redak-
torëve tanë pati sot rastin të bënte një bisedë
me ministrin rreth situatës në një vend, në të
cilin për shumë vite ndodheshin edhe trupat
austriake dhe me të cilin ne tashmë qysh prej
fundit të Luftës Botërore, nuk kemi më lidhje
direkte.

Shkëlqesia e tij Frashëri, një burrë në të
pesëdhjetat, e priti përfaqësuesin e gazetës
"Reichspost" me një mirësjellje, e cila duket se
është pjesë e karakterit të çdo shqiptari të ar-
simuar dhe i dha atij, në gjuhën frënge, dek-
laratat e mëposhtme: Rreth Shqipërisë sot
në vendet e huaja kanë përhapur pikëpamje
nga më të çuditshmet. Europa merr lajme
rreth Shqipërisë jo nga burime të mirëfillta.
Sidomos raportimet serbe tregojnë gjëra të
cilat as që ekzistojnë. Unë mund ta kuptoj se
ngjarjet në një shtet fqinj, me të cilin percep-
tohet se ti ke marrëdhënie armiqësore, mund
të të duken të ekzagjeruara, por është e
pakonceptueshme se si atë që është e bardhë
ta bësh të zezë dhe të zezën ta bësh të bardhë.

Shteti ynë sot është njëri nga më të siste-
muarit e më të rregulltit në Europë. Ne nuk
kemi konflikte ndërfetare, kemi pak zënka
ndërpartiake dhe zotërojmë edhe financa të
qëndrueshme. Katolikët dhe muhamedanët
jetojnë në mirëkuptim me njëri-tjetrin, një
marrëdhënie fatlume, që na çon në atë që
qeveria sot të përbëhet nga katër ministra
katolikë dhe katër muhamedanë, megjithëse
muhamedanët përbëjnë shumicën e popul-
lsisë. Është shumë domethënës fakti se Qarku
i Dibrës, i cili përbëhet nga një popullsi tërë-
sisht myslimane, ka dërguar në Parlament
dy deputetë të krishterë. Deputetët në fjalë, të
cilët si pasojë e ligjit të përgjithshëm zgjedhor
u dërguan në Parlament, ndahen në dy parti:
atë Popullore dhe atë Përparimtare, e veç tyre,
ka dhe disa deputetë të pavarur. Ne kemi një
buxhet tërësisht të stabilizuar, në të cilin sh-
penzimet që zënë një vlerë prej 20 milionë
frangash ari, balancohen me të ardhurat e
për më shumë, Shqipëria nuk ka absolutisht
asnjë borxh shtetëror.

Përpjekja jonë tashmë synon që
nëpërmjet një kujdesi më të madh ndaj arsi-
mit, shtypit, nëpërmjet Parlamentit dhe qeve-
risë, të vendosim një zhvillim të qetë në
aspektin e zhvillimeve të brendshme dhe të
synojmë në rritjen kulturore e ekonomike të
popullit tonë. Më shumë ne nuk kërkojmë.
Prirë nga ky synim i ndershëm, ne kemi dër-
guar ndërkaq tre herë përfaqësues drejt Beo-
gradit për t’i ofruar shtetit jugosllav
marrëdhënie miqësore. Ne, madje, jemi dek-
laruar që të njihen kufijtë e vitit 1913,
megjithëse këta kufij, të cilët lënë nën zotëri-
min e serbëve 1 milion shqiptarë, paraqesin
një padrejtësi të madhe kundrejt popullit

MEHDI FRASHËRI NË 1921

Nuk kemi konflikte ndërfetare,
por zënka partiake

Shteti ynë sot është njëri nga
më të sistemuarit e më të
rregulltit në Europë. Ne nuk
kemi konflikte ndërfetare,
kemi pak zënka ndërpartiake
dhe zotërojmë edhe financa
të qëndrueshme. Katolikët
dhe muhamedanët jetojnë në
mirëkuptim me njëri-tjetrin,
një marrëdhënie fatlume, që
na çon në atë që qeveria sot të
përbëhet nga katër ministra
katolikë dhe katër
muhamedanë, megjithëse
muhamedanët përbëjnë
shumicën e popullsisë
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Në planet, ka disa vende ku duket sikur
njeriu nuk mund të jetojë dot, dhe megjithatë
disa njerëz kanë jetuar dhe jetojnë aty. Mes
tyre janë komunitetet indigjene në Afrikën e
Veriut, të cilët nuk kishin zgjidhje tjetër, veçse
të zhvillonin metoda të zgjuara për të mbije-
tuar: Berberët.

Të kufizuar nga shkretëtira e Saharasë, Ber-
berët u zhvilluan në një nga kulturat më unike
të historisë njerëzore. Por mjedisi i tyre jo-
mikpritës, nuk ishte burimi i tyre i vetëm i kon-
fliktit. Sot, jetesa e tyre preket nga presionet e
modernizmit dhe shtypjes etnike. Shkretëtira
e Saharasë, shtrihet nga Oqeani Atlantik në
bregun Perëndimor të Afrikës, deri në Detin e
Kuq në bregun lindor. Është një hapësirë e
madhe ranore dhe shkëmbore, që nuk ofron
asnjë lehtësi për banimin e njerëzve. Por, Saha-
raja nuk ka qenë gjithmonë një shkretëtirë.
Dikur ajo ishte një pyll i dendur plotë me bar,
derisa njerëzit çuan kafshët, të cilat së bashku
me një klimë të ndryshueshme, e kthyen
zonën në vendin e shkretë që është sot. Ndër-
sa, terreni ndryshoi njerëzit që nisën të zh-
vendosen. Por paraardhësit para-arabë të Ber-
berëve, kishin një tjetër ide. Në vend se ta
shmangnin Saharanë, atu u zhvendosën në
shkretëtirë, dhe gjetën një mënyrë për t’u zh-
villuar, pikërisht aty ku nuk mundi kurrë shu-
mica.

Dëshmia më e hershme që kemi nga Ber-
berët, tregon se ata janë pasardhës nga fiset e
Epokës së Gurit, që jetonin rreth brigjeve të
Afrikës së Veriut, diku rreth vitit 5000 Para
Erës Sonë. Ndërsa këto fise të bashkuara nga
gjuhë të ngjashme u përzien bashkë, ato
krijuan një identitet të përbashkët, që u bë
baza e kulturës Berbere. Fjala “Berber”, vjen
ndoshta nga termi egjiptian për “i huaj”, që u
përdor më pas nga grekët e lashtë për termin
“barbari”, dhe që nga ana e tij u shndërrua në
fjalën perëndimore “barbare”. Grekët, e për-
dorën fjalën si egjiptianët, si një term i
përgjithshëm për të huajt, por Berberët i refe-
roheshin vetes si “njerëz të lire”. Berberët, ba-
shkëvepruan për shekuj me radhë me qytetë-
rimet e tjera të mëdha në rajonin e Afrikës
Veriore. Në veçanti, ata u nënshtruan nga Fe-
nikasit dhe Kartagjenasit - dy qytetërime të
fuqishme Mesdhetare - si dhe nga mbretëri të
ndryshme arabe. Në kohë të tjera, ata krijuan
mbretëri të fuqishme që kontrolluan Afrikën
e Veriut, si Numidia.

Në fakt, Numidia mbeti një lojtare e
madhe rajonale deri në shekullin I para Erës
Sonë, kur u bë një shtet klient i Perandorisë Ro-
make. Pas rënies së Romës, mbretëria Berbe-
re, nisi të kontrollojë sërish pjesën më të
madhe të Afrikës Veri-Perëndimore. Sulltana-
tet Berbere, do të dominojnë më vonë edhe
disa pjesë të Spanjës. Gjithashtu, berberët do
të merrnin ndikime të reja kulturore nga ter-
ritoret që qeverisnin, dhe njerëzit që sundo-
nin. Megjithatë, ata arritën të ruajnë një

mënyrë të veçantë të jetës, që i bëri ata një
nga popujt më të veçantë në histori. Mjedisi i
ashpër i shkretëtirës së Saharasë, pengoi çdo
përpjekje serioze që bujqësia të rrënjoset si
praktikë tek ky komunitet. Për këtë arsye, Ber-
berët zgjodhën të jetonin si nomadë. Ky stil je-
tese, është thelbësor për kulturën e tyre, dhe
ndoshta arsyeja e vërtetë se pse ata i referohe-
shin vetes si “njerëz të lirë”. Berberët mbije-
tuan duke mbarështuar kopetë e kafshëve,
duke i çuar ato nga një vend në tjetrin. Ko-
peja menaxhohej tradicionalisht nga burrat,
ndërsa gratë merreshin me punët e shtëpisë,
si qepja e rrobave të tyre të dallueshme ngjyrë
blu. Edhe pse ata mbajtën kafshë të ndrysh-
me, duke përfshirë kuajt, kafsha tipike e Ber-
berëve ishte dhe është deveja. Ndryshe nga
kuajt, devetë mund të mbijetojnë pa ujë për
periudha të gjata kohore. Qëndrueshmëria e
devesë, bëri të mundur që Berberët nomadë të
udhëtonin shpesh nëpër gjithë hapësirën e
madhe të shkretëtirës. Berberët e përdorën
aftësinë e tyre unike për të përshkuar Saha-
ranë, për të vepruar si lojtarë kryesorë në rrje-
tin tregtar midis Afrikës së Veriut dhe Lindjes
së Mesme. Edhe sot, karvanet me tregtarë ber-
berë, udhëtojnë nëpër shkretëtirë, për të sigu-
ruar jetesën e përditshme.

Një aspekt tjetër se si mjedisi i tyre i
ashpër, ka ndikuar në kulturën e tyre, është
orientimi. Në fakt, për çdo njeri tjetër është
mjaft e vështirë të gjesh rrugën përmes një
territori të pamatë, plotë rërë dhe duna të shk-
retëtirës së Saharasë. Për këtë arsye, ashtu siç
kanë bërë detarë në det të hapur për mijëra
vjet, edhe Berberët orientohen me yjet. Përveç
kësaj, Berberët kanë shumë histori dhe këngë,
që përshkruajnë si gjenden burimet e vogla
me ujë, apo disa vende të njohura në shkretë-
tirë. Përsa i përket fesë, shumica e Berberëve
janë myslimanë, dhe e kanë praktikuar për
shekuj me radhë besimin e tyre. Sidomos në
lidhje me gratë, ky komunitet ka disa aspekte
unike të kulturës së tyre, që i ka mbijetuar
futjes së feve të reja dhe të ndryshme. Për
shembull, ndryshe nga shumë prej fqinjëve
të tyre, gratë Berbere e mbulojnë rrallë fytyrën
e tyre, dhe në disa prej komuniteteve të tyre,
gratë i zgjedhin vetë burrat e tyre.

Shoqëria Berbere, fokusohet rreth koncep-
tit të fisit, që zakonisht përbëhet nga klane të
mëdha familjare. Secili fis ka shefin e vet, që

shpesh pretendon të jetë pasardhës i Profetit
Muhamed. Shefi është përgjegjës për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe marrjen
e vendimeve të rëndësishme për fisin. Ngja-
shëm me kulturat e tjera nomade, klanet Ber-
bere jetojnë në çadra portative, që ngrihen
aty ku gjendet një zonë e mirë për të kullotur
kafshët e tyre. Një element i veçantë i kulturës
Berbere, janë të drejtat e miqve. Pasi dikush pi
ujin dhe ha bukën e një Berberi, ata bëhen
mysafirët e tyre. Mikëpritësi merr përgjegjë-
sinë për sigurinë e mysafirit. Nga një perspek-
tivë perëndimore, kjo mund të duket e çudit-
shme, por në një vend ku gjetja e një vendi për
të pushuar dhe ujit është një çështje për jetë
a vdekjeje, mikpritja është shumë e rëndësish-
me. Sot, shumica e Berberëve që ende flasin
gjuhën berbere afroaziatike, jetojnë në Marok,
Algjeri, Libi, Tunizi, veriun e Malit dhe Nigerin
verior, edhe pse disa prej tyre janë përhapur
edhe në  Mauritani, Burkina Faso dhe qytetin
Siua në Egjipt.

Bazuar në historinë e tyre nomade, nuk
duket aq e çuditshme që Berberët janë shtrirë
në mbarë Afrikën Veriore. Por lufta midis
mënyrës moderne dhe asaj tradicionale të je-
tesës, ka qenë një çështje e rëndësishme për
Berberët në vitet e fundit. Ashtu si shumë po-
puj indigjenë dhe tradicionalë, ata janë zh-
vendosur gjithnjë e më shumë në qytetet më
të mëdha, ku mund të gjejnë punë për të mbë-
shtetur familjet e tyre. Kjo ka pasur një efekt
negative, në vazhdimin e stilit të jetesës së
tyre unike nomade. Por, ky nuk është burimi i
vetëm i konfliktit. Ndoshta kërcënimi më i
madh mbi mënyrën Berbere të të jetuarit, ka
qenë persekutimi i grupeve arabe. Në fakt, ata
janë shtypur për shekuj me radhë nga arabët
e Afrikës së Veriut. Për shembull, në Libi dikta-
tori famëkeq Muamar Gadafi, e shtypi bruta-
lisht identitetin Berber, me arsyetimin se të
gjithë libianët janë arabë. Berberët pritej që të
flisnin arabisht, dhe të braktisnin jetesën e
tyre nomade. Ndërkohë, fëmijët me emra Ber-
berë, u detyruan t’i ndryshonin ato në emra
arabë.

Edhe në Marok, dhe në veçanti në malet
Atlas, ku ndodhet komuniteti më i madh Ber-
berëve në Afrikën e Veriut, arabishtja mbetet
forma kryesore e komunikimit, ndërsa Berbe-
rishtja flitet kryesisht vetëm në mjediset rura-
le. Këto lloj presionesh, e kanë bërë të vështirë
që Berberët të ruajnë identitetin e tyre unik,
dhe të mos asimilohen nga fqinjët e tyre
arabë. Por, kjo ka shkaktuar gjithashtu një
ringjallje të kulturës së tyre, e vënë në pah
nga rritja e numrit të gazetave në gjuhën ber-
bere, dhe lëvizjet identitare, që po përpiqen të
krijojnë një të ardhme, për mënyrën e tyre
tradicionale të jetesës. Berberët kanë mbije-
tuar për mijëra vjet, dhe me pak fat dhe
këmbënguljen me të cilën janë mësuar, ata
do të mbijetojnë edhe për mijëra vite të tjera. 

(bota.al)

dhe vendit tonë. Pikërisht, kujdesi
ndaj këtyre bashkatdhetarëve na
bën që të lëvizim e të kërkojmë të
ndërtojmë marrëdhënie të mira
me Serbinë, në mënyrë që të ar-
rijmë që këta të pafatë, të paktën të
trajtohen si njerëz. Serbia ka
zgjedhur të thotë ndaj nesh siguri-
sht fjalë të bukura, por fatkeqësisht
veprat e saj janë të tjera.

Duket sikur shkolla e vjetër ruse
e pansllavizimit të ketë gjetur ta-
shmë në Beograd vijimin e saj. Një
rrymë e caktuar politike rrjedh prej
saj e që duket se po kërkon
përhapjen e dhunshme të ndikimit
të vet. Serbia po kërkon me çdo ko-
sto Shqipërinë me brigjet e saj
adriatike dhe e ndjek këtë synim
me një këmbëngulje të fortë. Përsa
kohë që italianët ishin në Vlorë,
serbët e shfrytëzuan këtë avantazh
të rivalëve të tyre si justifikim për të
kërkuar për vete Shkodrën dhe lu-
ginën e Drinit. Qëkurse italianët u
tërhoqën nga qyteti i Vlorës, serbët
tashmë pretendojnë se ne po furni-
zohemi me armë nga italianët, që
t’i përdorim ato kundër Serbisë.
Është e drejtë që ne të posedojmë
armë italiane, por këto armë ita-
lianët nuk na i kanë dhënë me vul-
lnetin e vet, porse ata u desh t’i
braktisnin ato papritur e t’i linin de-
pove në male ndërsa largoheshin
gjithë nxitim nga Vlora. Por ne
kemi edhe armë austriake, madje
edhe franceze, të cilat janë siguruar
prej pushtimeve të mëparshme.
Për të penguar konsolidimin e shte-
tit tonë, Beogradi po përpiqet të na
nxjerrë telashe në aspektin e
brendshëm. Kështu, para pak kohë-
sh, bota iu gëzua lajmit për theme-
limin e një të ashtuquajture "Repu-
blika e Mirditës", një republikë
imagjinare, e cila me shumë gjasa
është ngritur në Serbi, e që për ek-
zistencën e së cilës te mirditorët,
katolikët shqiptarë, nuk dihet asgjë.
Në Beograd po shitet sikur në një
masë të veçantë, mbrojtja e kato-
likëve shqiptarë t’i jetë hequr ta-
shmë vendit tonë, një lloj protek-
sionizmi, të cilin katolikët tanë nuk
e duan, por të cilin me siguri që do
të mund ta pretendonin katolikët
shqiptarë në Jugosllavi. Fatkeqësi-
sht, këtë dashuri që duhet ta tre-
gonin në Beograd kundrejt tyre, ata
e kanë harruar, duke goditur kato-
likët shqiptarë në Kosovë, duke i di-
skriminuar ata përballë ortodok-
sëve, madje duke ua vjedhur edhe
besimin e tyre katolik. Mirditorët
katolikë refuzojnë si pasojë si
serbët, ashtu dhe Republikën e tyre
të nëmur dhe në Lidhjen e Kombe-
ve dërguan një telegram, në të cilin
theksohet se nuk i njohin theme-
luesit e kësaj "Republike të Mir-
ditës".

Përsa i përket pyetjes: A do të
mund t’i rezistonte dot Shqipëria
një sulmi serioz nga ana e Serbisë,
i cili po përgatitet aktualisht si pa-
sojë e masave ushtarake kundër
Shqipërisë, ministri iu përgjigj: "Ne
kemi një divizion të mirorganizuar
dhe efektiv ushtarak. Nëse ai nuk
do të mjaftonte, atëherë i gjithë po-
pulli do të dilte në mbrojtje të Pa-
varësisë së Shqipërisë".

BERBERËT E AFRIKËS SË VERIUTEdhe në Marok, dhe në veçanti
në malet Atlas, ku ndodhet
komuniteti më i madh
Berberëve në Afrikën e Veriut,
arabishtja mbetet forma
kryesore e komunikimit, ndërsa
Berberishtja flitet kryesisht
vetëm në mjediset rurale. Këto
lloj presionesh, e kanë bërë të
vështirë që Berberët të ruajnë
identitetin e tyre unik, dhe të
mos asimilohen nga fqinjët e
tyre arabë

Nomadët që
mbijetuan aty
ku nuk mundi
askush tjetër
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Shkruan : Raphaelle Leyris

� Gjithë sytë ishin ngritur lartë
kishës. Atë që shihnin ishte e ja-
shtëzakonshme. Në majën e ga-
lerisë më të lartë, më lartë se roza-
ca qendrore, kishte një flakë të
madhe që ngritej midis dy kam-
banave me vorbulla shkëndije, një
flakë e madhe e çrregullt dhe e fu-
rishme, era e së cilës merrte në
momente copëza në tym. �

Ky përshkrim i mrekullueshëm
i një zjarri të katedralës është i Vic-
tor Hugo-së, në librin e tij X të No-
tre-Dame de Paris. Ai e shkroi këtë
në romanin e tij para se ti mbush
30 vjet, duke u frymëzuar nga
vena mesjetare e skocezit Walter
Scott, por veçanërisht i nxitur nga
ideja e hyrjes në � luftë me degra-
duesit �, duke e mbrojtur trashëgi-
minë arkitekturore që mishëron
Notre-Dame de Paris, personazhi
kryesor i romanit.

Katedralja u shkatërrua nga
një zjarr dje në mbrëmjen e së
hënës 15 deri të martën 16 prill.

Zjarri ndodhi rreth orës 18.50 në
çatitë e monumentit historik më
të vizituar në Evropë. Përderisa
shpëtoi struktura e saj, kupola e
saj është shembur pak para orës
20.00.

“Aq sa bukur që është ruajtur
në plakjen e saj, vështirë është të
mos psherëtijmë, të mos in-
dinjohemi nga degradimet, gjym-
timet e panumërta që koha dhe
njerëzit i kanë shkaktuar njëkohë-
sisht monumentit të prekshëm,
pa respekt për Charlemagne që e
kishte vërë gurin e parë dhe për
Philippe Auguste që e kishte vërë
gurin e fundit �, shkruan Victor
Hugo në librin III të Notre-Dame
de Paris, kryevepër e botuar më
1831 (më 1832 në versionin e tij
përfundimtar), dhe të vendosur
në Paris më 1482, ku gravitonin
Esmeralda, Quasimodo, Frollo,
Phœbus… Suksesi i madh i librit
ndikoi në vetëdijësimin e rrezikut
që e ndjek, i cili do të shpiej sh-
pejtë në restaurimin e saj nga
Viollet le Duc.

Që atëherë, monumenti bëhet
i pandashëm nga shkrimtari dhe
romanit të tij në imagjinarin ko-
lektiv – deri atëherë, lidhja e kate-
dralës më e ngushtë me letërsinë
ishte me faktin se Bossuet e kish-
te lexuar aty letargjinë vdekatare
të Grand Codé më 2 mars 1687.
Gjithçka ndodh pastaj sikurse shk-
rimtarët nuk mund të përmend-
nin tutje kishën pa e përshëndetur
Hugo në të njëjtin moment
(përjashtuar Balzac-un, një nga
përbuzësit e romanit).

Jules Michelet shkruan andaj
në vëllimin e e IV të Histoire de
France, më 1840 : � Doja të flisja
për Notre-Dame de Paris, por
dikush e ka shënuar këtë monu-
ment me një kthetër të tillë luani,
saqë askush tash e tutje nuk do të
përpiqet ta prekë. Tanimë është
çështje e tij, çifligu i tij, trashëgim-
tari i Quasimodo1. Ai ndërtoi,
pranë katedralës së vjetër, një ka-
tedrale të poezisë, po aq e të fortë
sa themelet e tjetrës, po aq të lartë
sa kullat e saj. �

Nëse një nga kritikat e ralla për
Hugo ishte se ai mbase � ç’shpirtë-
roi � katedralën duke e bërë dekor
të një romani me plotë pasione
shumë njerëzore, shkrimtarë të
mëdhenj katolikë ia kthejnë
shënjtërinë e saj. Kësisoj, Paul
Claudel, në Ma conversion (1913),
rrëfen se si më 25 dhjetor 1886, si
18 vjeçar, ishte impresionuar nga
ky � hyjnim i pashpjegueshëm �.

Do të ishte e pamundur të për-
mendën të gjithë shkrimtarët e
panumërt, frëng dhe të huaj, që
kanë thurrur lavde për ndërtesën
madhështore. Por do të ishte po
aq e pamundur të neglizhohet, në
listën e ngushtë të admiruesve,
Louis Aragonin, që e ka përshk-
ruar atë në Paris 42 dhe në roma-
nin Aurélien. Fjalitë e tij figuronin
në mesin e citimeve që shkëm-
beheshin në rrjetet sociale me en-
tuziazëm, në mbrëmjen e këtij 15
prilli, pranë fotografive të jashtë-
zakonshme të Notre-Dame. � Ka-
tedralja e poezisë � qëndron.

(Le Monde)

Cannes 2019:
Njëzetë filmat
që duhet të
jenë në festival
Vitin e kaluar, Cannes
(Festivali i Filmit në
Kanë), nuk e shfaqi
madhështinë e vet. Ishin
disa filma të bukur aty
(“Zama”, “Happy as
Lazzaro”), por kishte
edhe shpërfillje,
sidomos ndaj Netflix-it,
për çka filmi “Roma”
shkëlqeu diku tjetër.

Kjo bllokim është ende i prani-
shëm, ndaj nuk do të ketë
asnjë film Netflix-it as këtë vit.
Por, teksa janë përmendur fil-
mi “Rocketman”, biopiku i El-
ton Johnit dhe komedia me
zombi “The Dead Do not Die”,
kritikët e filmit Andrew Pulver
dhe Catherine Shoard për-
mendin 20 filma të tjerë që sh-
presojnë se do të jenë pjesë e
programit zyrtar që do të sh-
pallet të enjten.

Lista e tyre vjen më
poshtë:
1. ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD
2. PAIN AND GLORY
3. THE TRUTH
4. AGAINST ALL ENEMIES
5. AD ASTRA
6. A HIDDEN LIFE
7. SORRY WE MISSED YOU
8. AHMED
9. MATTHIAS AND
MAXIME
10. PARASITE
11. TRUE HISTORY OF THE
KELLY GANG
12. NIGHTHAWK
13. FIRST COW
14. FRANKIE
15. PORTRAIT OF A LADY
ON FIRE
16. LITTLE JOE
17. PROXIMA
18. ANNETTE
19. MIDSOMMAR
20. WENDY

Në prag të Ditës Ndërkombë-
tare të Librit, Ministria e Kulturës
ka shpallur konkursin e ‘Poetëve të
Pranverës’. Kjo nismë ka për qël-
lim promovimin e poetëve të rinj, si
dhe konkursi do të zhvillohet për-
mes rrjeteve sociale.

Ministrja e Kulturës, Elva Mar-
garti jep mesazhin për konkurrue-

sit: “Ndihuni të lirë të merrni pjesë
në këtë garë, duke postuar një apo
dy nga poezitë tuaja më të bukura.
Mos kini “frikë” nga juritë, juria do
jeni vetë ju. Poezia që merr më
shumë pëlqime do të shpallet fi-
tuese në 23 prill, në festën e librit
ku do të shpërndahet edhe një
çmim”/atsh /

Producenti dhe aktori kosovar Besnik
Krapi është i ftuari i radhës i Akademisë Eu-
ropiane të Filmit. Kontributi i tij në fushën e
kinematografisë si producent dhe aktor
është mjaft i njohur në rajon dhe më gjerë,

përcjellë KultPlus.
Akademia Europiane e Filmit është the-

meluar në vitin 1989 me drejtorin e parë Ing-
mar Bergman bashkë me anëtarët tjerë the-
melues si Pedro Almodovar, Lindsay

Anderson, Bernardo Bertolucci, Sir Ben King-
sley, Andrzej Wajda, Wim Wenders etj.

Me këtë anëtarësim Kosova e rritë në 24
numrin e anëtarëve në këtë institucion pre-
stigjioz.

Besnik Krapi, i ftuari i radhës i Akademisë Europiane të Filmit

Shpallet i hapur konkursi ‘Poetët e Pranverës’
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre-Dame de Paris, një
“katedrale e poezisë”

Shkrimtarë të
panumërt, frëng dhe
të huaj, kanë thurrur
në shkrimet e tyre
lavde për ndërtesën
madhështore. Si
Victor Hugo



19SPORT
Koha, e enjte, 18 prill 2019 

Fisnik NUHIU

Shkup, 17 prill - Trajneri i Renovës
nga Xhepçishti i Tetovës, Nikolla
Ilievski - Xhixhi, në ndeshjen e xhi-
ros se 28 kundër Rabotniçkit, u
përjashtua nga loja në minutën e
77. Largimi i tij nga kjo ndeshje
drejtë zhveshtoreve ndodhi pasi
reagimit që trajneri Xhixhi, e pati
në drejtim të referit kryesor
Marjan Markovski, në kohë kur Ra-
botniçki avancoi 2-1 kundër Re-
novës. Në procesverbalin dorëzuar
pranë Komisionit disiplinore pranë
FFM-së, qëndron se trajneri Nikol-
la Ilievski - Xhixhi, është përjash-
tuar për shkak të “sjelljes së dhun-
shme ndaj referit”. Ilievski, nuk
pajtohet me procesverbalin zyrtar
të FFM-së, dhe thotë se referi
Marjan Markovski, me sjelljen e ti
si “kapadai”, e ka imponuar nervo-
zen në fushë. “Referi Markoski, me
sjelljen e tij është fajtor për përja-
shtimin. Ai e filloi të gjithë

ngjarjen. Qasja ime nuk është e
dhunshme, vetëm kërkova të sqa-
roi pse nuk referoi faull ndaj
Nuhiut. Para se Peevi të shënon ai
bëri faull ndaj Nuhiut, të cilën
Markovski nuk e ndëshkoi. Në ak-
sionin e radhës Peev shënoi dhe i

dha Rabotnickit tre pikë. Markov-
ski drejtpërdrejtë ndikoi mbi re-
zultatin përfundimtar të ndeshjes.
Ai mundeshe vetëm të më dërgon
në tribunë, por ja që deshi të bëhet
kryesor, të më ofendoi dhe të më
jap udhëzime seminarike në fut-

boll”, deklaroi Xhixhi. Ndryshe,
shefi i shtabit të Renovës, ka thek-
suar se përmes letrës me shkrim
do të kërkoj nga FFM, bashkërisht
ta përcjellin video-xhirimin nga
ndeshja, me qëllim të vërtetimit
se kush ka qenë fajtori në të gjithë
rastin. Vallë trajneri Xhixhi, apo re-
feri Markoski? Njëherit ai ka sh-
tuar se ekipi e tij nuk heq dorë për
luftën për vendin e katër, e cila sh-
pie drejtë garave për Liga Europë
(në rastë se Akamedia Pandev e fi-
ton Kupën e Maqedonisë). “Deri në
fund do të luftojmë, në çdo nde-
shje. Unë nuk heq dorë nga projek-
ti që e kemi. Kemi ekip dhe lojtar të
mirë. Në fillim synimi ishte te
mbijetesa, por na u hapën disa
punë dhe tash kemi shanse të mira
për të përfunduar të katërtit ta-
belë”, thotë Ilievski. Në xhiron e 29
që pritet të luhet në fundjave, Re-
nova ndeshet me Vardarin në
Shkup, me fillim prej ora 16:00.

Rexhepi
zëvendëson
Zahovin 
e lënduar 
Shkup, 17 prill - Dëmtimi në
transfertën me Akademia Pan-
devin ka rezultuar të jetë
zgjatje e ligamentit të shpatul-
lës dhe gardiani Kostadin
Zahov do të duhet të pauzoj
rreth tre javë. Me tetë ndeshje
deri në mbyllje të kampionatit
dhe 12 pikë më shumë se ekipi i
vendit të dytë, Shkëndija ka ne-
vojë për vetëm katër fitore për
të siguruar matematikisht ti-
tullin e kampionit për herë të
dytë me radhë dhe të tretin në
historinë e klubit. Performanca
dhe angazhimi i futbollistëve
bëri diferencën në 28 xhirot
paraprake, por gjithsesi se im-
penjimi maksimal ka ditur të
merr edhe ‘haraçin’. Kështu ku-
qezinjtë në dy xhirot e fundit
kanë qenë pa portierin titullar,
Kostadin Zahov, i cili vazhdon
terapinë e rikuperimit. Numri
‘1’ i portës mbeti i dëmtuar në
fund të sfidës me Akademia
Pandevin, ndërsa ekzaminimet
treguan se ka zgjatur ligamen-
tin e shpatullës. Ky dëmtim
kërkon rreth tre javë pauzë dhe
Zahov tashmë ka humbur taki-
met me Renovën dhe Vardarin.
Pikërisht në dy ndeshjet e fun-
dit mundësinë e tij gjeti Bekim
Rexhepi që u përgjigj në nivel
pritjeve të stafit teknik. Në 180
minuta lojë Rexhepi pranoi
vetëm një gol në fitoren me
Renovën dhe në një mënyrë
për të dytin vit me radhë jep
kontributin e tij në rrugën
drejt titullit. Interesant fakti se
njëjtë si sezonin e kaluar edhe
tani fati nxjerr 22 vjeçarin të
ruajë portën e Shkëndijës pikë-
risht kundër rivalit për titull
Vardarit. Një vit më parë
Rexhepi spikati në triumfin 3:2
në Shkup kur Vardarit iu dha
shuplakë e fuqishme në luftën
drejt titullit, ndërsa të dielën
sërish qëndroi në portë duke
mbajtur të paprekur rrjetën e
tij dhe me 12-të pikë përparësi
Shkëndija i afrohet mbrojtjes
së titullit. Duke parë se Zahov
vazhdon procesin e rehabiliti-
mit, Rexhepi para vetes do të
ketë tjetër mundësi për t’u dë-
shmuar të shtunën në Tetovë
përballë Makedonija Gj.P.

Shkup, 17 prill - Të enjten në qyte-
tin e Kërçovës zhvillohet ndeshja
kthyese e gjysmëfinales së Kupës
së Maqedonisë së Veriut në Vo-
lejboll për meshkuj mes ekipit të
KV Shutovës dhe kampionit në
fuqi ekipit të Strumicës. Në taki-
min e parë të zhvilluar një jave
më parë në Strumicë ka përfun-
duar me fitoren e vendasve 3-1 në
sete. Ndeshja kthyese Shutova -
Strumica, luhet me fillim në orën
19:30 në sallën sportive “Ivanidoll”

në Kërçovë. Ekipi që do të del fi-
tues nga kjo ndeshje do të për-

ballet në finale me Universitetin e
Tetovës. (F.N)

Edon Zhegrova dëshiron të bëhet lojtar i madh në
Basel. Ai shpreson t’i jepet mundësia për të luajtur më
shpesh, siç bëri fundjavën që shkoi, kur u zgjodh loj-
tari i ndeshjes ndaj Grasshopperit. Edon Zhegrovës
nuk iu nevojit shumë kohë për ta shfaqur potencialin
e tij të madh. Pas fillimit të vështirë në Basel, futbol-
listi kosovar është i gatshëm ta bëjë hapin tjetër.  Për-

faqësuesi kosovar debutoi nga minuta e parë për Ba-
selin në ndeshje me Grasshopperin, duke u shpallur
lojtari i ndeshjes, ndërkohë që u fut edhe në ekipin e
javës në Zvicër. Tash, ai pret të ketë më shumë hapë-
sira tek ekipi zviceran. Driblimet, lëvizjet, teknika e
përsosur dhe shpejtësia, e veçojnë djaloshin nga Ko-
sova, i cili synon të shënojë edhe gola me Baselin.
“Unë nuk jam kurrë i kënaqur”, ka thënë 20 vjeçari për
mediat zvicerane, “Unë po mundohem të përmirë-
sohem nga loja në lojë”, shton ai. Por, kjo është e vë-
shtirë të arrihet nëse nuk luan. Që kur iu bashkua Ba-
selit, Zhegrova ka luajtur vetëm në 113 minuta nga
1020 të mundshme. Mirëpo, ai beson se në të ardh-
men do të ketë më shumë mundësi dhe premton se
do ta japë më të mirën nga vetja për t’i demonstruar
kualitetet e tij. “Dua të bëhem lojtar i madh i Baselit”,
ka përfunduar për “telebasel.ch” ish-futbollisti i Fla-
murtarit, Prishtinës dhe Genkut, prej nga u transferua
në Basel.

Muriqi 
kërkohet edhe
nga Besiktasi
Javë më parë u raportua se Fe-
nerbahçe është ekipi që është
më së afërmi për t’i siguruar
shërbimet e sulmuesit gjigant
të Rizesporit dhe Përfaqësueses
së Kosovës, Vedat Muriqi.
Megjithatë, mediat turke tani
shkruajnë se për sulmuesin sh-
tatlartë 24-vjeçar, Muriqin, inte-
resim ka shprehur edhe klubi
tjetër i madh nga Turqia, Besik-
tasi. Aktualisht Rizespori gjen-
det në vendin e tetë me 37 pikë,
12-të më pak se vendi i katërt
Trabzonspori, që pozicionohet
në vendin që dërgon në kuali-
fikime të Ligës së Evropës. E ish-
sulmuesi i Lirisë, momentalisht
po mendon vetëm për klubin
momental, duke nënvizuar se
synon sa më shumë fitore për të
arritur në atë vend. Pas 28 nde-
shjeve të zhvilluara në Super-
ligën turke, Vedat Muriqi ka rea-
lizuar 12-të gola dhe ka shtatë
asistime.

KUPA E MAQEDONISË - VOLEJBOLL

Shutova kërkon finalen

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

Zhegrova: Dua të bëhem lojtar i madh

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

TRAJNERI I RENOVËS NUK PAJTOHET ME PROCESVERBALIN
ZYRTAR TË FFM-s

Referi fajtor 
për përjashtimin tim

“Referi Markoski, me
sjelljen e tij është fajtor
për përjashtimin. Ai e
filloi të gjithë ngjarjen.
Qasja ime nuk është e
dhunshme, vetëm
kërkova të sqaroi pse nuk
referoi faull ndaj Nuhiut”,
deklaroi Ilievski

Koha
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Contract title: Procurement of Hydraulic automatic 
continuous press and communal special vehicle for transport 
of selected waste material 
Publication reference: BIOREAL 808/3 

Public Communal Enterprise Komunalec Prilep intends to award a supply contract for 

Procurement of Hydraulic automatic continuous press and communal special vehicle for 

transport of selected waste material in Prilep, th  Republic of North Macedonia with 

financial assistance from the programme of the European Union: The Interreg – IPA CBC, 

Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia. The tender dossier is available 

from the website of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  

http://komunalecprilep.com.mk/ and will also be published on the website of Municipality 

of Prilep: https://www.prilep.gov.mk/. 

The deadline for submission of tenders is 12:00h Central European Time on 20.05.2019.  

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website 

of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  http://komunalecprilep.com.mk/. 

Në bazë të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore të nxënësve të shkollave të mesme, nr.07
9992/3 të datës 05.06.2014 të Ministrit të arsimit, Lidhja e sportit të shkollave të mesme në Shkup Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE PËR PARASHTRIM TË OFERTËS PËR EKSKURSION PËRFUNDIMTAR SPORTIV

Në pajtim me Programin vjetor për punë të LSSHM Shkup 2018/2019, Komisioni për grumbullim të ofertave për zgjedhje
të ofertuesit më të volitshëm për realizim të ekskursionit sportiv publikon shpallje publike gjegjësisht thirrje për parashtrim
të ofertave me shkrim për organizim të ekskursionit sportiv përfundimtar shumëditor për nxënësit e shkollave të mesme të
Qytetit të Shkupit.
Përshkrimi i shërbimit:
Ekskursion katërditor me tre fjetje në bazë të gjysmë pansionit në hotel me minimum 3 yje në Mal të Zi, në periudhën prej
13 deri 16 maj 2019. Fjetjet në hotel do të jenë më 13, 14 dhe 15 Maj dhe do të përfshihen destinacionet në vijim: Shkup
Sutomore Podgoricë Shkup.

Oferta me shkrim duhet të jetë e përpunuar dhe parashtruar sipas kërkesave të theksuara në shpallje, dhe në të njëjtën të
ceken: çmimi individual për nxënës/profesor, kushtet për akomodim dhe transport, mënyra e pagesës, udhëheqës, numri i
mësimdhënësve dhe mjeku, kushte të volitshme për nxënës të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale.
Oferta me shkrim nuk duhet të përmbajë zgjedhje alternative, gjegjësisht duhet të përpunohet konkretisht dje sipas
kërkesave të definuar në përshkrimin e shërbimit e cila është pjesë e thirrjes për parashtrim të ofertave. Oferta e cila
përmban elemente ose shërbime plotësuese nuk do të ketë përparësi gjatë vlerësimit të saj. Çmimet e ofertave duhet të
jenë fikse, gjegjësisht nuk është i lejuar korrigjimi i çmimit gjatë realizimit të marrëveshjes.

Ofertuesit duhet t`i plotësojnë kriteret minimale në vijim:
të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë turistike;
të ketë realizuar me sukses së paku tre ekskursione të nxënësve në tre vitet e fundit;
t`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, sipas Ligjit për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregullores

për kërkesat e veçanta teknike për makinat me të cilat transportohen grupet e fëmijëve.

Oferta e ofertuesit e cila nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga Komisioni si e papranueshme. Ofertat e pa
kompletuara dhe të vonuara nuk do të jenë lëndë për shqyrtim.

Kriter për dhënie të marrëveshjes për realizim të ekskursionit është çmimi më i ultë.
Në ditën e lidhjes së Marrëveshjes ofertuesi i përzgjedhur parashtron garanci bankare në shumë prej 5% të vlerës së
përgjithshme të marrëveshjes.
Shpallja publike zgjat 5 ditë pune nga dita e publikimit.
Agjencitë turistike të interesuara, ofertat me shkrim t`i parashtrojnë deri te LSSHM Shkup, rr."Kozjak" nr.6/1 5, Shkup me
shenjën "Për komisionin për grumbullim të ofertave".
Për informacione më të hollësishme ofertuesit mund të drejtohen në numrin e telefonit 071/ 262 044.

Kryetari i Komisionit për grumbullim të ofertave
Andrej Manolev

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

Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me sipërfaqe prej 9.000 m2.
Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Sezoni zhgënjyes i Real Madri-
dit është afër fundit. Trajnerët dhe
drejtuesit e klubit madrilen i kanë
analizuar problemet e tyre këtë se-
zon dhe kanë vendosur që është e
nevojshme t’u ndihmojnë lojtarë-
ve ta rigjejnë formën e tyre, dhe jo
t’i zëvendësojnë të gjithë ata. Di-
sfata në Santiago Bernabeu
kundër Gironës në shkurt i dha një
goditje tjetër Real Madridit këtë
sezon në La Liga. Pastaj, “Los Blan-
cos” u eliminuan nga Kupa e Mbre-
tit dhe nga Liga e Kampionëve,

shkruan Marca. Zinedine Zidane
dëshiron t’i gjejë zgjidhjet e pro-
blemeve të Real Madridit për sezo-
nin e ardhshëm. Ai i ka analizuar
vështirësitë e skuadrës gjatë këtij
sezoni, si formën e dobët të loj-
tarëve si Isco, Marcelo e Gareth
Bale. Në Madrid besojnë se ata
mund ta ndryshojnë plotësisht si-
tuatën në klub dhe të kthehen në
majat e futbollit evropian, ashtu
si e kërkon historia e klubit.
Megjithatë, për ta arritur këtë gjë,
Real Madridi do të duhet t’i përsë-

risë paraqitjet e mrekullueshme të
sezonit të kaluar dhe kthimi i Zida-
nit sinjalizon se ky mund të jetë
fillimi i një epoke të re. Santiago
Solari mund të ketë qëndruar deri
në fund të këtij sezoni në pozitën e
trajnerit të Real Madridit, mirëpo
bordi drejtues e shihte Zidanin si
të vetmin trajner që mund ta ndal-
te rënien e skuadrës. Edhe pse sjel-
lja e një numri të madh të lojtarë-
ve i ka zhgënjyer drejtorët e klubit,
ata besojnë se Zidane mund ta
nxjerrë më të mirën nga skuadra

aktuale. 46-vjeçari do ta thotë
fjalën e fundit, mirëpo prioriteti i
tij është që t’u ndihmojë lojtarëve
të tij, si Bale, Isco e Marcelo, që ta
arrijnë nivelin më të lartë të tyre.
Real Madridi nuk dëshiron të lar-
gojë shumë lojtarë nga skuadra
dhe t’i zëvendësojë ata me lojtarë
të rinj. Klubi madrilen dëshiron ta
mbajë të njëjtën bazë të lojtarëve
dhe t’u ndihmojë atyre të ritran-
sformohen në lojtarët që e kishin
fituar titullin e Ligës së Kampionë-
ve tri herë radhazi.

Oblak rinovon
me Atleticon
Jan Oblak shuan çdo dyshim
lidhur me të ardhmen e tij. Por-
tieri slloven ka vendosur të qën-
drojë te Atletico e Madridit pasi
ka rinovuar zyrtarisht kontratën
me Los Colchoneros deri në
verën e vitit 2023. Kontrata e
mëparshme e Oblak skadonte
në vitin 2021 ndërkohë që në
marrëveshjen e re është për-
mirësuar ndjeshëm paga e gar-
dianit i cili tashmë do të përfi-
tojë plot 10 milionë euro në
sezon, një shifër e konsiderue-
shme kjo për një portier, por
Oblak e ka treguar veten gjatë
këtyre viteve të fundit dhe kjo
ishte arsyeja që Atletico e Ma-
dridit i ka plotësuar çdo kërkesë
numrit 1, pasi për Oblak kanë
shfaqur interes shumë klube të
mëdha. Në marrëveshjen e re
është rritur edhe klauzola e lar-
gimit nga 100 në 120 milionë
euro, me Oblak që nëse do të
shitej do të bëhej portieri më i
shtrenjtë në botë. Slloveni
mbërriti në Madrid në vitin 2014
nga Benfica për 16 milionë euro.
26-vjeçari ka zhvilluar 203 nde-
shje me fanellën e Atleticos, ku
115 prej tyre i ka mbyllur pa pë-
suar gol (56.6%). Në pesë sezo-
ne në Spanjë, Oblak ka fituar
një Superkupë të Spanjës, një
Europa League dhe një Su-
perkupë Europe.

Matthijs de Ligt është emri më
i përfolur në 24 orët e fundit në
opinionin sportiv. Goli i tij dhe kua-
lifikimi i Ajax ndaj Juventusit kanë
mbushur faqet e para të gazetave
në të gjithë botën. Burime të rrje-

tit të “ESPN” ka bërë me dije se Bar-
celona e ka përfunduar marrëve-
shjen për të marrë shërbimet e
mbrojtësit holandez. Aktualisht
Ajax është duke luftuar me PSV
për titullin kampion në Holandë
kur kanë mbetur edhe 4 javë kam-
pionat dhe të dy skuadrat kanë nga
74 pikë secila. Po ashtu, Ajax do të
luajë edhe me Willem II në finalen
e Kupës. Për më tepër që tani janë
duke konkurruar edhe në gjysmë-
finalen e Champions League. Për
këtë drejtuesit e klubit holandez

kanë kërkuar që asgjë të mos
bëhet zyrtare dhe lojtarët ta kenë
mendjen e qetë tek ndeshjet e tyre.
Për Frenkie de Jong Barcelona pa-
goi 75 milionë euro, +10 të tjera në
formën e bonuseve. Ndërkohë që
operacioni për firmën e de Ligt pa-
rashikohet të mbyllet në shifrat e
80 milionë eurove, ku 70 milionë
do paguajë tek Ajax për kartonin e
19-vjeçarit. Barcelona po punon
me kujdes dhe me hapa të sigurt
që të mos iu përsëritet sërish hi-
storia e një viti më parë, si në rastin

e Antoine Griezmann, që i refuzoi
në momentin e fundit. Konkurren-
ca e Juventus dhe e Bayern Munich
ka bërë që drejtuesit e klubit kata-
lanas të arrijnë një marrëveshje të
shkruar me ata të Ajax, se për çdo
ofertë tjetër që do të shkojë në
drejtim të tyre, ata do t’i vënë në
dijeni menjëherë. Po ashtu, Barça
është në kontakt të vazhdueshëm
me agjentin Mino Raiola.
Ndërkaq, më herët presidenti Jo-
sep Maria Bartomeu deklaroi në
një intervistë se ai e di se çfarë do
të ndodhë me të ardhmen e kapi-
tenit të Ajax, por këtë do e tregojë
vetëm në fund të sezonit.

Publicitet

De Ligt është i Barçës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reali synon evolucion, jo revolucion
Real Madridi nuk dëshiron
të largojë shumë lojtarë
nga skuadra dhe t’i
zëvendësojë ata me lojtarë
të rinj. Klubi madrilen
dëshiron ta mbajë të
njëjtën bazë të lojtarëve
dhe t’u ndihmojë atyre të
ritransformohen në
lojtarët që e kishin fituar
titullin e Ligës së
Kampionëve tri herë
radhazi
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Ylli portugez shënoi në të dyja
ndeshjet çerekfinale të Juventusit
kundër Ajaxit, mirëpo kjo nuk
mjaftoi për t’ia siguruar klubit ita-
lian një vend në gjysmëfinale të
Ligës së Kampionëve. Cristiano Ro-
naldo nuk mjaftoi që Juventusi ta
kalonte situatën që trajneri Massi-
miliano Allegri e ka quajtur “si-
tuatë emergjente” për gjigantin
italian. Mbrëmë, Juventusi nuk ar-
riti ta shfrytëzojë epërsinë e të qe-
nit vendas dhe barazimit 1:1 si my-
safir në ndeshjen e javës së kaluar.
Ajaxi siguroi fitore më rezultat 2:1
në ndeshjen në “Allianz” dhe një
vend në gjysmëfinale të Ligës së
Kampionëve. Allegri beson se
skuadra e tij nuk është më e varur
sesa që duhet nga Ronaldo, i cili iu
bashkua Juventusit verën e kaluar,
pasi e fitoi titullin e Ligës së Kam-
pionëve për tri sezonet e fundit
radhazi me Real Madridin. Por, Al-
legri nuk beson se lojtarët e tjerë
të skuadrës ishin duke pritur për
magjinë e Ronaldos. Ai e theksoi
situatën emergjente në skuadrën
e Juventusit, sa i përket përgatitjes
fizike. “Ronaldo na ka ndihmuar
shumë neve në këtë kampanjë,
por kur arrin në çerekfinale, të ne-
vojiten të gjithë lojtarët. Gjith-
monë kam thënë se për ta fituar ti-
tullin e Ligës së Kampionëve, të
nevojitet formë e mirë dhe nivele
të mira fitnesi”, është shprehur Al-
legri. “Ne kemi qenë në këtë si-
tuatë emergjente tash e sa kohë
dhe mund ta duronim atë vetëm
për një kohë të caktuar. Neve na
mungonin katër ose pesë lojtarë
sonte. Daniele Rugani dhe Leonar-
do Bonucci luajtën mirë për 50 mi-
nuta, por pastaj e humbën unite-
tin dhe organizimin, duke ia
dhënë Ajaxit epërsinë”. Ajaxi u bë
ekipi i parë nga jashtë top pesë li-
gat e mëdha të Evropës që e arrin
gjysmëfinalen e Ligës së Kam-
pionëve që nga sezoni 2004/05,
kur në këtë fazë arriti klubi tjetër

holandez, PSV-ja. Ajaxi arriti të
kualifikohet në këtë fazë për herë
të parë nga viti 1997 dhe për të
nëntën herë në histori të klubit.
Klubi holandez e ka fituar titullin
e kampionit të Evropës katër herë
më parë, për herë të fundit në vitin
1995. Mesfushori i Ajax, Donny van
de Beek, i cili shënoi edhe golin e
parë ndaj Juventusit në fitoren 2-
1 në Torino, që iu siguroi kualifiki-
min për në gjysmëfinale të Cham-
pions League, tha se ata duhet të
kishin shënuar të paktën 5 gola në
pjesën e dytë. “Ne patëm vështirë-
si në pjesën e parë sepse Juventu-
si luajti më mirë se ne, por ne
luajtëm shumë mirë kur u kthyem
nga dhomat e zhveshjes. Mendoj
se ne duhet të kishim shënuar të
paktën 5 gola”, tha fillimisht van
de Beek për “De Telegraaf ”. 22-
vjeçari nuk harroi të përmendë
edhe shokun e tij, Abdelhak Nou-
ri, i cili pësoi dëmtime në tru gjatë
një ndeshje miqësore në fazën
përgatitore. “Pas golit tim në mi-
nutën e 34’-të mendova për
shokun tim, Nouri. Nuk do ta har-
roj kurrë atë. Ai do të ishte krenar
ta shihte Ajax-in duke luajtur ash-
tu në pjesën e dytë”, tha holande-
zi. Kapiteni i Ajaxit, Matthijs De
Ligt, bëri të ditur se skuadrës së tij
nuk i mjaftojnë vetëm triumfet e
shfaqura deri më tani, pasi e sh-
tuan edhe Juventusin në listën e

klubeve që i kanë mposhtur këtë
sezon në skenën evropiane. “Ne
kemi ende sfida të tjera përpara –
nuk jemi të kënaqur me kaq. Nde-
shjet e radhës do të jenë po ashtu
të rëndësishme. Nuk mund t’i për-
shkruaj emocionet që i kemi.
Është e pabesueshme që një klub
nga Holanda po i tregon botës
çfarë mund të bëjë”, u shpreh De
Ligt pas ndeshjes. “E bëmë këtë
kundër Bayern Munichut, kundër
Real Madridit dhe tani kundër Ju-
ventusit. Ne kemi shumë poten-
cial, jemi ende të rinj dhe mendoj
se të gjithë e kanë bërë çfarë
mund të bëjmë. Mund të kishim
shënuar edhe më shumë, mund
të kishin fituar me rezultat 4;1 dhe
ky është një kompliment i madh
për ne”, ka deklaruar De Ligt.

AGNELLI: AJAXI E MERITOI
KUALIFIKIMIN

Presidenti i Juventusit, Andrea
Agnelli, e ka pranuar se Ajaxi e
meritoi kalimin në gjysmëfinale
të Ligës së Kampionëve më shumë
se klubi i tij, por këmbëngul se
“Zonja e vjetër” ka bërë mirë në
gjashtë sezonet e fundit në këtë
garë. Agnelli ia zgjat dorën gjigan-
tit holandez për paraqitjen brilan-
te ndaj klubit të tij. “Ajax e meritoi
plotësisht kualifikimin, por
njëkohësisht ne jemi të vetëdij-
shëm se në pesë ose gjashtë vitet

e fundit kemi qenë të pranishëm
në çerekfinalet e Champions dhe
duam të vazhdojmë të përmirë-
sohemi vit pas viti”, ka thënë
Agnelli. “Jemi afër titullit të tetë
radhazi në kampionat dhe kjo
është një gjë e jashtëzakonshme.
Juventus ishte në vendin e 43-të
në renditjen e UEFA-s dhe tani
është në të pestin, kështu që
duhet ta vlerësojmë situatën në
përgjithësi”, shtoi ai.

LIONEL MESSI: SPEKTAKOLARË,
KËTA JEMI NE

Lionel Messi e quajtur spek-
takolare skuadrën e Barcelonës,
pas triumfit ndaj Manchester Uni-
tedit dhe arritjes në çerekfinale të
Ligës së Kampionëve për herë të
parë pas plot pesë viteve. Messi e
frymëzoi Barcelonën drejt gjy-
smëfinales së parë në Ligën e
Kampionëve që prej vitit 2015,
duke shënuar dy gola në triumfin
3:0 ndaj Manchester Unitedit në
ndeshjen e kthimit. Pas ndeshjes,
superylli argjentinas tha se skua-
dra ishte nervoze në pesë minu-
tat e parë të takimit, por e quajti
atë spektakolare për lojën e tre-
tuar më pas. “Spektakolar, këta
jemi ne. Pesë minutat e parë ishin
të ftohtë, ne ishim nervoz. Ai foli
edhe për dy golat e tij, të parat në
fazën çerekfinale që prej vitit 2013.
“Isha më fat që (goli i parë) për-

fundoi në rrjet, në të dytin isha më
me shumë fat. Ama me rëndësi
është se ne e arritëm qëllimin për
ta kaluar çerekfinalen, të cilën nuk
e kemi bërë për një kohë të gjatë”,
shtoi Messi.  Ole Gunnar Solskjaer
e ka pranuar se për ta kthyer Man-
chester Unitedin në majat e fut-
bollit evropian përsëri mund të
nevojiten vite të tëra, pas disfatës
së mbrëmshme ndaj Barcelonës.
Jashtë Ligës së Kampionëve dhe
në garë të zjarrtë për një vend në
top katërshe të Premierligës këtë
sezon, Solskjaer e ka vlerësuar
shkallën e vështirësisë së punës së
tij në Old Trafford. “Ne e dimë që
kemi shumë punë për të bërë. Kam
thënë gjatë gjithë kohës se ndry-
shimi nuk do të ndodhë brenda
natës dhe vitet e ardhshme do të
jenë shumë të rëndësishme që ne
ta arrijmë nivelin e Barcelonës”,
është shprehur Solskjaer pas nde-
shjes. “Ne e kemi pranuar këtë
punë dhe kemi biseduar për këtë
gjë edhe me lojtarët. Ne duhet ta
krijojmë një ambient të sjelljes së
nivelit më të lartë profesionist. Për
këtë gjë duhet të punojmë çdo
ditë. Ne kemi shumë lojtarë të
mirë me të cilët mund të punojmë,
por, siç kam thënë, puna jonë është
ta rindërtojmë skuadrën. Kjo fil-
lon me trajnerët, lojtarët dhe naty-
risht një apo dy shtesa gjatë verës”,
ka theksuar Solskjaer.

LIGA E KAMPIONËVE

Allegri: Futbolli
është i pamëshirshëm

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri, konsideron se
Ajaxi e meritoi fitoren ndaj ekipit të tij dhe kualifikimin në
gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Zonja e Vjetër pësoi

me rezultat 2-1 para tifozëve të vet dhe u eliminua me
rezultat të përgjithshëm prej 3-2 (pas barazimit 1-1 në

Amsterdam)
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ZGJIDHJET: M, NEKAP, ENARE, RINIT, MOTOR, IMOLA, NONET, VRIMA, LIZI MERSIE, OKINAVA, 

OR, ROMARIKU, O, ANI, ATINAS, FE, A, OTITI, A, KRONIKAT, LASKI, SERA.

Shumë i lehtë: 687314529, 935728146, 124596783, 876952314, 341687952, 592431867, 

463175298, 718269435, 259843671. Shumë i vështirë: 593742861, 417986325, 682135794, 

126453978, 745298613, 938671542, 364527189, 251869437, 879314256.
Mensur
Mamuti

AUTORJA 
JONË

NË FOTO

KOMPOZITOR
ITALIAN

I MUZIKAVE
PËR FILM

FUTBOLLIST AFRI-
KAN I JUVENTUSIT
-----------------------------

NDARJA
NË KANTONE

M
EMRAT 

E MOTRAVE 
MODELE 

ANGLEZE, 
EKLESTOUN

NORTH 
EAST 

KANSAS 
ACTION 

PROGRAM 

LIQEN
NË FINLANDË

NDEZJE
HUNDE

MAKINË, 
QË I VË 

NË LËVIZJE
MAKINAT

QYTET
NË ITALI

(PISTË PËR 
FORMULA1) 

KOMPOZICION
ME 9 ZËRA

ZGAVRA,
BIRA

SHMANG,
MËNJANON

SËMUNDJE
ESHTRASH

(LAT.)
SQUFURI SATELIT

I JUPITERIT
TELESKOP
GJERMAN

ME RREZE “X”

KËNGËTARJA 
DHE AKTORJA 

FRËNGE,
DESCLU

PREFEKTURË
(RAJON)

NË JAPONI

AR (FRENGJ.)
----------------------------

E BASHKUAR,
E NJËSUAR

FUTBOLLISTI 
I FILDISHËVE, 
KOFI KRISTIAN 

N’DRI

OKSIGJENI
-----------------------------

RAJON
LOKAL

AKTORJA
FRËNGE,

ZHIRARDO

BANOR I KRYEQY-
TETIT GREK

---------------------------
GRUP MUZIKOR 

ANGLEZ

RELIGJION 
ANGSTREMI

---------------------------
KUJTIM

SPAHIVOGLI

NDEZJA
E VESHIT

---------------------------
ORHAN

IBRAHIMI

AUSTRIA
RUBRIKË 

LAJMESH (SH.)
---------------------------

AMPERI

ISH POLITIKANI
ANGLEZ,
HAROLD

BITUM 
NATYROR

(SHQ.)

18 prill 1921
28 nëntor 2004
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dite e jashtëzakonshme do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do i lini prapa krahëve te gjitha problemet e se
shkuarës dhe do mendoni vetëm si ta bëni me te bukur te ardh-
men. Beqaret nuk do e kenë te lehte ta gjejnë personin e tyre te ën-
drrave, por nuk duhet te dorëzohen. Financat do arrini t'i konsolido-
ni ndjeshëm. Bravo për këmbënguljen.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dita e sotme do jete me e bukur dhe me e kënaqshme për

ata qe janë ne një lidhje. Nuk do debatoni as për gjene me te vogël
me atë qe keni ne krah. Beqaret do e kërkojnë ne vendin e gabuar
shpirtin e tyre binjak dhe nuk do e gjejnë dot atë. Për financat do jete
një dite e mbushur me probleme. Shpesh do ndiheni keq dhe do
mendoni te dorëzoheni njëherë e mire.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dite plot ngjyra do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Nuk do mërziteni asnjë çast pranë partnerit tuaj, përkundra-
zi do ndiheni me fat qe e keni ne krah. Beqaret do jene shume ne
ankth për hapat qe duhet te hedhin pasi te marrin propozime. Me
financat tregohuni sa me diplomate qe te mos humbni. Hua as
mos mendoni te jepni sepse do mbeteni keq.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Sot do e mbroni nga çdo gjë jetën tuaj ne çift ju te da-

shuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do mbetet e kënaqshme.
Ai madje mund t'iu beje edhe ndonjë surprize interesante qe do
iu lere me goje hapur. Beqaret do jene te vendosur ta joshin atë qe
pëlqejnë dhe nuk do ndalen asnjë çast. Ne planin financiar do
mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dite mjaft harmonika do jete kjo e sotmja për te dashu-

ruarit. Nuk do keni aspak mosmarrëveshje me partnerin tuaj dhe do
i harroni njëherë e mire problemet e se shkuarës. Beqaret me ne
fund do e gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë një lidhje te
qëndrueshme me te. Për financat do jete një dite mjaft dinamike.
Gjendja do përmirësohet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Venusi do ua ndriçoje gjithë ditën sot juve qe jeni ne një

lidhje. Do ndiheni me mire pranë atij qe dashuroni dhe emocionet
do shumëfishohen. Mund te kaloni edhe disa çaste intime fantastike.
Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë takim mbre-
sëlënës. Me shpenzimet do jeni te palogjikshëm dhe gjendja ka rre-
zik te përkeqësohet tej mase.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jeni te arsyeshëm sot ju te dashuruarit dhe do bëni

mjaft lëshime ne jetën tuaj ne çift. Marrëdhënia me atë qe keni ne
krah do filloje dalëngadalë te stabilizohet. Beqaret do bien
menjëherë ne dashuri me dike qe sapo e kane njohur. Ne planin
financiar duhet te bëni kujdes edhe pse gjendja do jete e mire. Po
shpenzuat kuturi edhe te ardhurat do mbarojnë ne një moment.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Nuk do kuptoheni shume mire me partnerin tuaj gjate

kësaj dite dhe kjo do krijoje një klime tejet te tensionuar. Debatet
gjithashtu do jene goxha te forta. Beqaret as takime nuk do reali-
zojnë dot gjate kësaj dite e jo me te fillojnë lidhje. Ne planin finan-
ciar gjithçka ka për t'iu ecur mire pasi do dini t'i menaxhoni me kuj-
des te ardhurat qe do keni neper duar.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite e jashtëzakonshme do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do merrni disa vendime te mëdha qe do ua ndry-
shojnë jetën njëherë e përgjithmonë. Beqaret do jene mjaft entu-
ziaste qe do takojnë disa persona dhe do pranojnë ta çojnë me tej
njohjen. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire. Kufizojini sa
te mundni shpenzimet qe te mos keni probleme serioze.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do keni diskutime te gjata me partnerin tuaj gjate kësaj

dite dhe marrëdhënia me partnerin do filloje te përmirësohet ndje-
shëm. Beqaret nuk do jene ende gati te ndajnë jetën me dike dhe
do i refuzojnë ftesat e propozimet qe do ju bëhen. Financat nuk do
jene ne gjendje te mire. Disave madje do ju nevojitet patjetër ndih-
ma e familjareve për te mos pasur probleme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do jeni ne humor shume te mire sot ju te dashuruarit

dhe do mendoni ta çoni me tej marrëdhënien ne çift. Gjithçka ka
për te qene me e bukur nga me pare. Beqaret do bëjnë deklarata
te forta dashurie dhe mund te marrin edhe aprovime. Buxhetin do
dini gjithmonë si ta menaxhoni dhe gjendja do vazhdoje te mbe-
tet e ekuilibruar edhe për disa kohe.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite e kënaqshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Gjithë kohës do ndiheni te gëzuar dhe emocio-
net qe do përjetoni do jene interesante. Beqaret do bëjnë shume
përpjekje për ta ndryshuar statusin e tyre dhe do ja arrijnë qëllimit.
Me shpenzimet tregohuni sa me te arsyeshëm nëse doni qe gjendja
te mos ketë tronditje te forta.
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1025 - Bolesław Chrobry kurorëzohet
në Gniezno duke u bërë Mbreti i parë i
Polonisë.

1738 - Real Academia de la Historia
("Akademia Mbretërore e Historisë)
themelohet në Madrid.

1797 - Franca dhe Austria nënshk-
ruajnë armëpushim.

1902 - Danimarka bëhet shteti i parë
për të miratuar gjurmët e gishtërinjve
për të identifikuar kriminelët.

1923 - Polonia përvetëson Lituaninë
Qendrore.

1925 - Hapet Panairi botëror në Çika-
go.

1942 - Fillon botimin gazeta për for-
cat e armatosura amerikane "Stars &
Stripes".

1945 - Bashkimi Sovjetik lidhë
marrëdhënie diplomatike me Bolivinë.

1948 - Formohet Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë të
Holandës.

1951 - Franca, Gjermania Perëndimo-
re dhe Shtetet e Beneluksit formojnë
Komunitetin Evropian të Çelikut dhe
Qymyrit.

NË GJINEKOLOGJI
Biondina shkon në spital në repar-
tin e gjinekologjisë.
Mjeku: Dëshironi të vizitoheni?
Biondina: Jo dua të abortoj!
Mjeku: Përse të abortoni?
Biondina: Dyshoj që fëmiu 
është imi!?

Femrat kanë nevojë për tri gjëra
në jetë: ushqime, ujë dhe 

komplimente. (Chris Rock)

LUMTURIA QËNDRON 
TEK RUTINA?
Ndryshojnë konceptet në shoqë-
rinë bashkëkohore. Lumturi tani
konsiderohet rutina dhe jo ndryshi-
met e vogla, apo të mëdha të jetës.
Shkëlqimi nuk qëndron më në
ndodhitë e jashtëzakonshme, por
në përsëritje. Pra nëse jemi në
gjendje të duam dhe të kujdesemi
për gjithçka që bëjmë çdo ditë,
përfshirë edhe selfiet, do të gjejmë
paqen dhe lumturinë. Kjo është
teoria e ekspertes së spirtiualitetit
në Britani, e diplomuar në “Kings
College” të Londrës, Theresa
Cheung. Është frymëzuar nga men-
dimi i Aristotelit sipas të cilit “ne
jemi ajo çka bëjmë në mënyrë të
përsëritur, dhe si pasojë e jashtë-
zakonshmja nuk është akti, por ri-
tuali, zakoni ose rutina. 
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Një bebe tiranozaur ka dalë në shitje
në “eBay” duke i zhytur në dëshpërim pa-
leontologët. Çmimi i vendosur për të është
2.95 milionë dollarë, së bashku me garan-
cinë se bëhet fjalë për një fosil të vërtetë.
Skeleti që besohet të jetë diku te 68 mi-
lionë vjeçar u zbulua për herë të parë në vi-
tin 2013 në një terren privat në Montana.
Ai u bë pronë e njeriut që e nxori në dritë,
Alan Detrich, një gjurmues profesionist
fosilesh.

Katër vite më vonë, ai do t’ia dorëzon-
te Muzeut të Historisë së Natyrës në Uni-
versitetin e Kansasit, ku “T-Rex”-i qëndron-
te i ekspozuar deri në momentin kur
Detrich mori vendimin e papritur ta nxirr-
te në shitje. Analiza e skeletit mund të
ndihmojë në zgjidhjen e një debati të
madh në paleontologji, nëse tiranozaurët
e vegjël nga Amerika e Veriut janë bebe
apo duhet të kenë klasifikim të veçantë si

“nanotyrannus”. Hulumtimet e tilla deri
tani mund të jenë të panumërta përderi-
sa fosili ka gjasa të përfundojë në një ko-
leksion privat. Shoqata e Paleontologjisë
Vertebrore e kritikoi lëvizjen e Detrich,
duke shprehur keqardhje të thellë që fosi-
li ishte ekspozuar përpara se mund të stu-

diohej. “Ky veprim e vendosi atë në vë-
mendjen e qindra apo mijëra vizitorëve, e
potencialisht mund t’i rrisë ndjeshëm
vlerën tregtare”, shkruan ata në një letër të
hapur, duke shtuar se muzetë rrallëherë e
kanë buxhetin për blerjen e kampionëve
të shtrenjtë të mbledhur privatisht.

Një 40-vjeçar nga Indiana në Shtetet e
Bashkuara ka paditur prindërit e tij për
diçka krejt të pazakontë. Pas divorcit me ba-
shkëshorten, ai u zhvendos në vitin 2016 në
Michigan te prindërit e tij, por duket se edhe
me këta të fundit e ka gjetur belaja. Burri në
moshë ishte larguar 10 muaj më vonë nga
prindërit për në shtëpinë e tij të re në Mun-
cie të Indianës, aty ku prindërit i kishin tran-
sferuar thuajse gjithçka të tijën, por me një
mungesë të rëndësishme: një koleksion
pornografik, të cilën ai e vlerësonte rreth 29
mijë dollarë, i përbërë nga 12 kuti me filma

dhe revista me “pullë të kuqe”. Pikërisht për
këtë, ai ka paditur javën e kaluar prindërit në
Gjykatën federale të Michiganit, pasi këta të
fundit e kanë pranuar se i kishin hedhur
qëllimisht kutitë. Madje, në padi përfshihet
edhe një bisedë “e-mail”-i nga babai për të
birin, ku thuhej: Të bëra një nder të madh,
duke të shkëputur nga gjithë ai material.
Fatkeqësisht për të, prokurori i kantonit Ot-
tawa refuzoi të ngrinte akuza për prindërit,
edhe pse 40-vjeçari kërkon prej tyre një
dëmshpërblim financiar sa trefishi i vlerës
së koleksionit, gati 87 mijë dollarë.

Kjo fotografi 
e shkrepur para
djegies së Notre
Dame bëhet virale
në rrjete sociale
Një lutje për të gjetur dy njerëz të
fotografuar para katedrales “Notre
Dame” në Paris pak para djegies së
saj, është bërë virale në rrjetet so-
ciale. Fotografia tregon një burrë
dhe të bijën e tij teksa luanin afër
simbolit të Parisit. Turistja Brooke
Windsor ka publikuar në Twitter fo-
tografinë duke thënë se e ka shkre-
pur atë pak para zjarrit të hënën
dhe do të donte t’ia dhuronte burrit
dhe të bijës së tij. “E kam bërë këtë
foto teksa largoheshim nga Notre
Dame rreth një orë para zjarrit. Gati
shkova te babai dhe doja t’i thosha
nëse e donte foton. Tani do të doja
ta kisha bërë. Twitter nëse bëni
ndonjë magji, më ndihmoni t’i gjej”,
ka shkruar ajo. Deri tash, ky postim,
është shpërndarë më shumë se 66
mijë herë për të gjetur personat në
fjalë. “Notre Dame” u përfshi dje
nga flakët ndërsa në fund u bë e di-
tur se struktura bazë ka shpëtuar.
Presidenti francez është zotuar të
ndërmarrë fushata për të mbledhur
fonde për të riparuar katedralen.

Ato kanë lindur në dy vite të ndryshme
dhe 97 ditë larg. Por janë binjake. Kjo është
historia e Liana dhe Leonie. Ky është një rast
shumë i rrallë që ndodhi në spitalin Holwei-
de në Këln, Gjermani.

“Një lindje e dyfishtë në dy faza është
shumë e rrallë në mbarë botën”, tha një
zëdhënëse e klinikës. Më 17 nëntor 2018,
pas 26 javësh dhe pesë ditëve të shtatzëni-
së, lindi Liana. Leonie, nga ana tjetër, lindi
më 22 shkurt 2019 (katër ditë pas përfundi-

mit të kohës së lindjes). Vajzat janë mirë
tani. “Nuk është hera e parë në klinikën tonë
pediatrike që binjakët kanë lindur në ditë të
ndryshme në Holweide, por nuk kishte pa-
sur kurrë një interval prej 97 ditësh”, tha Dr.
Uwe Schellenberger, një nga mjekët e kli-
nikës, për shtypin lokal.

Disa vjet më parë, në Bukuresht, ndodhi
një rast i ngjashëm: një binjak u lind në
nëntor 2014, tjetri në janar 2015. Por diferen-
ca midis të dyve, në atë rast, ishte 77 ditë.

Në shitje për 2.95 mln dollarë në eBay,
paleontologët alarmohen për beben tiranozaur
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I hodhën koleksionin pornografik,
40-vjeçari padit prindërit

Rast i rrallë në Gjermani, 
lindin binjaket me 97 ditë diferencë
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