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VALBONA HALILI Jam e çmendur
pas shopping-ut

“Zemrën ma ke
borxh” është klipi më
i ri i këngëtares së
muzikës popullore
dhe asaj moderne

besoj kështu është?
të
Valbona Halili. Një
Ah, më ke prekur në pikë
dhe
dobët. Ka vite që masazhet
realizimi i “Don
KOHA: Valbonë, më trego
si pastrimi i
ba- trajtimet estetike,
hipak për klipin e ri, si erdhi,
Production” dhe klip
fytyrës, skrabi i trupit, maskat,
paleshkëpunëtorët?
dromasazhi dhe sidomos
nga “Chill Pro”
Klipi i ri është një dedikim
e jetës sime. Shmbësh- stra, janë pjesë
ndaj publikut tim, për
Valbona sjell një klip
kohë në këto
këto penzoj shumë
tetjen që më ka bërë gjithë
ndaj vetes e
mjaft interesant
duar- qendra, pasi kujdesin
lodhjen,
vite, për vlerësimet dhe
stresin,
Heq
primar.
borxh” kam
dedikuar publikut të
trokitjet. “Zemrën ma ke
me mikeshat e
Pro- bashkëbisedoj
dhe munështë një produksion i Don
saj. Kemi folur për
Ko- mia, rigjeneroj qelizat
Gramoz
të
tekst
me
kam,
që
duction,
mundësitë
Gramoz dohem që me
InfraRed të gazetës
zelit dh Fifit, muzikë të
në formë.
Pro Chill ta mbaj trupin
Kozelit dhe video nga
Po me paratë, je
KOHA:
KOHA për klipin,
për
Video. Jam shumë e lumtur
apo di të kursesh?
publiku, dorëlëshuar
i
koncertet, kujdesin
impaktin që ka pasur tek
Marrëdhëniet me paratë
ndjekëjam
Kur
kam marrë mesazhe nga
ndaj vetes, paratë e
ju kam të ndryshueshme.
apo visit, nga kolegët nga ju mediat,
në prag të një koncerti
shumë e shumë
për
falënderoj pa fund!
deoklipi, shpenzoj shumë
ke
i
si
koncertet
KOHA: Me
kurimin e
sfera të tjera nga jeta
kaq vi- blerjen e fustaneve,
që
marrëdhëniet tanimë pas
imazhit apo çdo gjë tjetër
e Valbonës
skenike
tesh në skenë?
prezencë
një
me
lidhet
Kam pasur ftesa nga të gjitha
për syrin e
me fat sa më pranueshme
anët e globit dhe ndihem
ditë të tjera, ato
e
kenë në spektatorit. Në
më
të
e lodhjes, por çka është më
sojë
duan
njerëzit
që
dalin nga kuleta të llogaritura
me zemrën i kam
eventet e tyre më të rëndësish- mirë dhe me dijeninë time të rëndësishmja,
e bapunët shumë mirë. (qesh)
me, sidomos në mbrëmjet
ta menaxhoj mirë paarrij
plotë;
botë.
KOHA: I do gjërat me rregull
shkatdhetarëve tanë nëpër
toleron
ranë.
apo edhe pak rrëmujë e
Ndihem e nderuar!
KOHA: E fiksuar pas parfusi
nëpër shtëpi?
KOHA: E mira dhe e keqja,
meve?
Nëse ka një gjë që më nervotë
e shikon njërën dhe si tjetrën?
E fiksuar pas tyre s'mund
kjo është rrëpanJanë bashkudhëtare të
merak zon e më bezdis,
arrij në
them, ama që i kam
se
Jo
domoshtëpi.
të
nëpër
shoh
i
dashme, madje
e pohoj me plot muja
kuptim shumë, këtë
pasi edhe mund të
sdoshme për t`i dhënë
time gjen gjith- ekstrem,
jam e lodhur disa
është gojën. Në çantën
nga Cha- ndodhë që kur
secilës. Në fund të fundit,
monë parfumin e fundit
jenë në vendin e
dal kurrë gjëra të mos
filozofia e jetës!
të nel. Kujdesem të mos
nuk ka ekzistuar
aromë tyre, por rrëmuja
KOHA: Merr dhurata, bën
time. Kënga shtëpia pa hedhur pak
ndonjëherë në shtëpinë
tilla?
më parfumi. Është domosdoshmëri shtu jam unë!
I dashuroj pafundësisht,
për çdo femër.
KOHA: Flasim pak për shoopo
japin energji pozitive. Ndjehem
KOHA: Me peshën si
e
që bën Valbona Halili...!
kaq mirë kur më bëjnë dhurata
ndihesh mirë apo ping
time
di të ta shkon puna,
Po të hapësh gardërobën
sidomos surpriza, sa nuk
“duhet të ulë
e
që po thua gjithë kohës
të shikosh çantat, këpucët
e
shpjegoj! Fakti që personi
të marrësh
deri edhe nja dy kile”?
Kam kremrat, do
të bën dhuratën, ka menduar
Po ju them një sekret:
të emodhe në përgjigjen!
në detaje për ty më bën
blerë një peshore
shoppingpas
e
vlera
çmendur
sesa
e
Jam
tepër
nga gjucionohem, më
kure- mëngjes, sapo zgjohem
pëlqen shumë që çdo prodhuratës. Gjithmonë jam
Lëviz me disa ut, më
marr, mi, peshohem.
ri apo koleksioni më i funshtare se ç’dhurata do
ose më pak, por dukt i
gjith- gramë më shumë
fustani apo aksesori
ndërkohë që unë pothuajse
pasi nuk e dit i ndonjë
e gardëdhuratat kam peshë konstante,
tjetër, të bëhet pjesë
monë i kam të piketuara
Bëj dhu- teproj me ushqimin. rregulloj robës sime. As që pendohem për
mi.
e
miqtë
nga
disa
për
Edhe kur ndodh, e
blerjet janë mirëshumë
të arrij këtë gjë, pasi
rata të bukura, por më
regjimin ushqimor derisa
ato vishen gjithmonë
preferoj të më bëjnë. (qesh)
Bëju palestër kë- menduara;
nuk mbemirë, peshën që dua.
pro- e kudo dhe asnjëherë
KOHA: Je një amvisë e
shtu që nuk e kam shumë
ten stok në shtëpi.
si i ke relatat me kuzhinën?
në blem pjesën e peshës.
KOHA: Vikendi ku të gjen?
je
Shpenzoj 1-2 orë në ditë
KOHA: Me zemrën besoj
gatuaj
Vikendet do të doja t`i kaloja
kuzhinë. E kam pasion,
drejtimet?
djalin, duke
më pël- OK nga të gjitha
e pranë shtëpisë, me
çdo gjë me dashuri dhe
Tek zemra, për çështjen
i
ndonjë libër, gatuar, apo
qejnë gatimet e mia. Raportet
toleroj. Jam lexuar
miqtë or ja që anndër të shëndetit, nuk
që me aq duke takuar
kam shumë të mira, pasi
më lënë
bëj pis e shumë e kujdesshme
gazhimet e tepërta nuk
tjera, teksa gatuaj, nuk
kujdesem
të
mundësi,
kam
Kam sa
trupin shumë kohë.
rrëmujë. Gatim të preferuar?
nga ana shëndetësore për
Gjithsesi, kohën për familjen
disa.
i kam pasur
është gjëja më
vetes tim. Rrahjet e zemrës
KOHA: Kujdesi ndaj
me 2-3 përja- e gjej gjithmonë,
në mirë kohët e fundit,
në jetë.
është çështje e rëndësishme
më tepër si pa- e shtrenjtë
me ty shtime të vogla,
jetën e një artisteje, edhe
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HARXHOHEN PARA TË MAJME PËR VOTAT E DIASPORËS

Presidenti
në ardhje

Fitorja e çdo kandidati është më
pak e rëndësishme se klima sociale, politike e njerëzore që instalohet me këto zgjedhje presidenciale. Nuk është hera e parë
që njerëzit dalin në zgjedhje. As
hera e parë nuk është që ndonjë
politikan i zakonshëm brenda
natës bëhet President. Ky që
është në ikje, madje ishte më pak
se i zakonshëm, por doli dardhë
me bisht. Këto zgjedhje presidenciale janë pak më të ndryshme se ato pararendëset. Ato po
mbahen në ...
Fq.2

Rreth 500 mijë euro
për 1782 vota

SPORT

Zgjodha
Shqipërinë për
të bërë mirë,
jo për para

Fq.19

GLOBI

Për të votuar në zgjedhjet presidenciale të 21 prillit, në 32 Qendrat Konsullore - Diplomatike të
Maqedonisë së Veriut, janë paraqitur vetëm 1781 votues, ndërsa kostoja financiare arrin në rreth
500 mijë euro. KSHZ pas këtyre zgjedhjeve do ti rekomandojë Ministrisë së Srejtësisë ndryshime
në Kodin Zgjedhor

“Deutsche
Bank”, pjesë
e skemës së
pastrimit të
parave ruse

Fq.5
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Fq.17

Terminali në Jazhincë do të presë akoma
Tetovë, 18 prill - Terminali në vendkalimin kufitar Jazhincë do të presë ende pasi që qeveria
është e fokusuar në terminalet në pikat kufitare në Bllacë dhe Qafë Thanë. Fillimisht në këto
pika do të ketë pika të përbashkëta doganore,
ndërsa më pas do të fillojnë edhe procedurat
për të vënë në funksion të njëjtat. Këtë e ka
deklaruar ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, i pyetur lidhur me mos interesimin e sh-

tetit për të vendosur terminal në pikën kufitare në Jazhincë, një kërkesë e kamotshme e bizneseve të Pollogut. “Ne jemi duke punuar në tri
pika doganore, ku për momentin janë duke u
ndërtuar edhe terminalet e posaçme, ku do të
vendosim pikat e përbashkëta doganore me
shtetet fqinje, ai është kufizimi me Kosovën që
kalon në Bllacë, njëkohësisht edhe në kufirin e
Shqipërisë në Qafë Thanë...
Fq.9

AKTUALE
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Presidenti
në ardhje
Emin AZEMI
Fitorja e çdo kandidati është më pak e rëndësishme se klima sociale, politike e njerëzore që instalohet me këto zgjedhje presidenciale. Nuk është hera e parë që njerëzit dalin në zgjedhje. As hera e parë
nuk është që ndonjë politikan i zakonshëm brenda natës bëhet
President. Ky që është në ikje, madje ishte më pak se i zakonshëm,
por doli dardhë me bisht.
Këto zgjedhje presidenciale janë pak më të ndryshme se ato pararendëset. Ato po mbahen në kushtet kur këtu ka një ndërrim pushteti dhe kur disa nga proceset politike kanë shënuar bilance të prekshme. Është mbyllur kontesti me Greqinë dhe vendi është shumë
afër anëtarësimit në NATO. Perspektiva që paralajmërohet, me caktimin datës për negociata me BE-në, hapja e kapitujve dhe procesi
i skriningut, i atribuohen një procesi të pakthyeshëm dhe çdo kush
që do të bëhet President do ta ketë më lehtë të gjendet në një algoritëm të tillë ngjarjesh e kontestesh politike e gjeopolitike.
Por, ajo që do të duhej të jetë më i qenësishëm se vet procesi
zgjedhor, është paqja në mes të njerëzve. Dikush do të bëhet President, por sa ia vlen nëse njerëzit hasmërohen në kufijtë e mosdurimit në mes veti. Edhe në të ardhmen do të ketë kandidat presidencialë që do të mbështetet nga ndonjë parti shqiptare, por gjithashtu
edhe kandidat të pavarur do të ketë që do të mbështet nga ndonjë
parti shqiptare, apo grup joformal njerëzish.
Fjalët rënda, të thëna kuturu, pa i menduar e analizuar mirë, mbesin si mbetjet inerte që i nxjerr uji brigjeve të lumenjve. Një ditë uji
do të qetësohet, lumi do të kthehet në shtratin e vet, kurse mbetjet
inerte do të ngelin t’i shohim çdo mëngjes e mbrëmje. Nëse kanë
ndonjë erë të keqe, madje do të na detyrojnë t’i mbyllim edhe
hundët.
Cilësia e çdo zgjedhjeje, përfshi edhe ato presidenciale, do të matet me kohëzgjatjen e qëndrueshmërisë së etikës udhëheqëse brenda mandatit pesë vjeçar. Nëse kjo qëndrueshmëri është e flashkët,
e ndikueshme dhe e cenueshme nga jashtë dhe tunduese e jo përballuese nga brenda, atëherë e kemi të garantuar një kukull në postin e Presidentit.
Një figurë autoritare, që do të ishte shprehje e unifikimit të interesave etnike e qytetare dhe prishës i skemave politike partiake,
atëherë mund të themi se ajo figurë i plotëson të gjitha kushtet me
qenë një baba i barabartë për të gjithë.
Në fushatën presidenciale dëgjuam lloj-lloj premtimesh dhe deri
më tani nuk ka dalur asnjë kandidat të thotë se unë do të jem i poshtër me njerëzit, me ata që do të më zgjedhin, e sidomos me ata
që nuk do të më votojnë. Demokracitë e konsoliduara i kanë të limituara fushëveprimet institucionale të presidentëve dhe atje nuk zhvillohen beteja politike për “jetë e vdekje” se cili do të ulet në fronin
presidencial. Përderisa nuk e marrim si normale edhe ne këtë punë,
do të vazhdojmë edhe më tutje t’i varim shpresat te Presidenti i
ardhshëm për ndonjë amnistim të mundshme, për ndonjë krim të
mundshëm.
Zgjedhja e Presidentit të radhës, do të jetë edhe një kompasi politik për proceset e ardhshme. Ata që do ta kenë Presidentin, mund
të shpresojnë t’i fitojnë edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare,
por mundet edhe të testohen më fuqishëm në rëntgenin e dyfishtë
- në atë të Brukselit dhe të njerëzve të këtushëm, të cilët përpos që
duan një president të denjë, ata duan edhe paga e mirëqenie të
denjë për të mos menduar të nxjerrin bileta njëdrejtimëshe, sa më
larg këtij realiteti social e ekonomik.

NOTRE DRAME
“Ndjehem i indinjuar, i
parëndësishëm, madje edhe nervoz,
nga fakti që qeveria britanike nuk ka
dhënë asnjë peni (e leje ma funtë) për
Notre Dame. Prandaj, kërkoj nga
kryeministrja Theresa May që të japë
dorëheqje kurse nga mbretëresha
Elisabeth II, kërkoj abdikim nga froni.
Dorëheqja dhe abdikimi duhet të
jenë të parevokueshme dhe me efekt
që nga ky moment. (Tek e fundit, ku
dijnë gratë se çka është shteti).
Ftyrë është kjo dhe ne britanikët nuk
duhet të koritemi para francezëve dhe
botës.
Përndryshe, anglezët e paskan
ndërmend me dhanë një lis (të trashë
e të gjatë) për dërrasa, krena e traj që
duhen për rindërtimin e kulmit.
Duhen edhe 1300 lisa të këtillë”, ka
shkruar një status në Facebook,
studiuesi Daut Dauti.

RUHUNI NGA
HAKMARRJA
KINEZE!
“Kio legjenda që llomotisin
pushtetarët tanë mbi një “kinez”
anonim që nuk ia thonë asnjëherë
emrin, se gjoja ky paska
përgjegjësinë kryesore për grabitjen
në Rinas më kujton një anekdotë të
vjetër nga ato të shumtat që
qarkullonin mbi kinezët në kohën e ”
miqësisë së lavdishme”.
Hakmarrja e Kinezit.
Në universitetin e Moskës jetonin në
një dhomë konvikti tre të huaj, një
francez, një italian dhe një kinez. Dy
europianët bënin jetë nate dhe kur
ktheheshin në dhomë kinezin e
gjenin gjithmonë në gjumë. Teksa
qeshnin e talleshin me të u shkoi
mendja ti punonin një rreng I bënë
mutin në këpucë. Për çudinë e tyre
kinezi ishte zgjuar në mëngjes ndërsa
ata ishin në gjumë kishte larë
këpucën dhe kish vajtur ne orar në
leksion. Kur vajtën ata me vonesë ai
bëri sikur nuk kishte ndodhur gjë.
Kështu iu bë lojë atyre që çdo natë të
mutosnin në këpucën e tij dhe çdo
ditë të talleshin me shokët e kursit
pas krahëve të tij. Kur mbaruan
universitetin në mbrëmjen e fundit
sipas traditës çdo student mbante një
fjalim të shkurtër lamtumire. Ngrihet
italiani dhe thotë midis të tjerash se
ishin shumë të prekur nga urtësia e
shokut Li dhe premtoi që nuk do t’ja
bënin më mutin në këpucë `çdo natë.
Shpërthyen të qeshurat e
duartrokitjet dhe I erdhi radha
kinezit.
- Unë, tha kinezi, jam shumë I prekur
nga premtimi I të shokëve të mij të
dhomës dhe premtoj se nuk do tua
bëj më shurrën çdo mëngjes në
samovar (çajnik)...
Dhe ky kinezi pa emër I Ramës,
LLeshit e Ballukut nuk flet fare por
kush e di ku urinon...”, ka shkruar një
status në Facebook, profesori
universitar Bardhyl Matraxhiu.

MEDIACitate
SHQIPTARËT PA
KOMPROMIS ME
SERBINË NUK
KANË ASGJË
Shqiptarët duhet ta dinë se pa
kompromis me Serbinë kurrë nuk do të
kenë asgjë, tha presidenti serb
Aleksandar Vuçiq. “Si bashkësia
ndërkombëtare ashtu edhe Gjermania,
Shtetet e Bashkuara dhe Franca duhet
ta dinë se pa kompromis, presionet
nuk ndihmojnë”, tha Vuçiq në një
konferencë shtypi. Ai mes tjerash tha
se Serbisë nuk i është ofruar asgjë e
ngjashme me idenë e sovranitetit të
dyfishtë në veri të Kosovës, kështu që
diçka e tillë nuk të ndodhë as në Berlin.
“Sovraniteti i përbashkët është
gjithmonë diçka që është një kategori
ligjore problematike dhe i
ashtuquajturi sovranitet i dyfishtë –
nuk e di se çka do të thotë. Por askush
nuk më tha se, askush nuk na ofroi këtë
dhe diçka e tillë nuk do të ndodhë në
Berlin”, tha ai.
(Zëri.info, 18 prill)

ZGJIDHJA KOSOVËSERBI ËSHTË
PARAQITUR NË
LETRËN E TRUMPIT
Ambasadori amerikan në Beograd,
Kyle Scott, ka thënë se zgjidhja KosovëSerbi është e përshkruar në letrën e
presidentit amerikan, Donald Trump,
që ua ka dërguar Thaçit e Vuçiqit. Ai
thotë se përveç njohjes së ndërsjellë
mes dy vendeve, nuk ka kërkesa tjera.
“Ne shohim se një zgjidhje
gjithëpërfshirëse e këtyre çështjeve do
të duhej të përfshinte njohjen e
ndërsjellë, kjo është shkruar edhe në
letrën e Trumpit, kjo s’është asgjë e re.
Por, për sa u përket presioneve të reja,
kjo nuk qëndron”, tha Scott në
televizionin serb “Prva”. “Nga këtu e
tutje, varet nga ju”, shtoi diplomati
amerikan.
(TV Prva, 18 prill)

BALLKANI,
RIBASHKIM
ME BE-NË
“Pres të shoh hapjen e negociatave të
anëtarësimit të Shqipërisë dhe
Maqedonisë së Veriut në muajin
qershor”, ka deklaruar shefja e Politikës
së Jashtme të Bashkimit Evropian,
Federica Mogherini. Kryediplomatja e
bllokut u shfaq optimiste në fjalën e
mbajtur në seancën plenare të
Komitetit të Parlamentit Evropian për
Punët e Jashtme. “Kur shikoni hartën e
Evropës, ju e shihni se Ballkani është
në Evropë. Prandaj, në vend të fjalës
zgjerim më pëlqen të them
ribashkimin e Ballkanit me Evropën”, u
shpreh Mogherini. Ky optimizëm i
përfaqësueses së lartë të Bashkimit
Evropian vjen në kohën kur Parlamenti
holandez ka votuar pro rikthimit të
regjimit të vizave me Shqipërinë, duke
shkaktuar shqetësim, edhe pse fjala e
fundit për këtë çështje i takonte BE-së.
Mogherini është shfaqur me kohë si
mbështetëse e çeljes së negociatave
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut, duke e konsideruar këtë një
veprim të drejtë dhe në interes të
dyanshëm.
(Top Channel, 18 prill)
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Gara për koncepte
Të shtunën
votojnë 3539
të sëmurë
dhe 1640
të burgosur
Shkup, 18 prill - Nga gjithsej 3819
kërkesa të pranuara për persona të sëmurë dhe të pafuqishëm për votim të shtunën,
3539 janë pranuar, ndërsa janë
refuzuar 272 kërkesa. Në 13 njësi të burgut mbarë shtetin do të
votojnë 1640 të burgosur. Persona të zhvendosur brenda vendit janë shtatë, ndërsa në dy
shtëpi për pleq, si pilot projekt,
janë paraqitur 71 persona për
votim, informoi kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor
(KSHZ), Oliver Derkoski.
Në seancën e djeshme,
KSHZ vendosi për ankesat e arritura për votim të personave të
sëmurë dhe të pafuqishëm. Për
tre raste nga Resnja ankesat
janë miratuar. “Pas pranimit të
shumë kërkesave nga ana e komisioneve zgjedhore të komunës për plotësim të mjeteve
financiare që u nevojiten për
realizimin e procesit, KSHZ vendosi që t’i mbulojë mjetet financiare që janë të nevojshme
për rrethin e parë dhe të dytë.
Varësisht prej madhësisë së komisionit zgjedhor komunal, kështu janë edhe mjetet, shuma
më e lartë është 15.000 denarë
për Manastirin, që është një
prej tre komisioneve më të
mëdha komunale zgjedhore.
Shuma e përgjithshme është
696.600 denarë”, tha Derkoski.
KSHZ vendosi dhe për ankesën e anëtarit të komisionit komunal zgjedhor Negotinë, të cilin në seancën e kaluar e kanë
shkarkuar me votim, ndërsa
shkaku ka qenë statusi martesor me anëtaren e komisionit
komunal zgjedhor nga Negotina. “Është miratuar konkludimi
për ta dërguar personin e pakënaqur nga vendimi i KSHZ-së
për shkarkimin e një anëtari të
komisionit komunal zgjedhor
Negotinë, që t’i kërkojë të drejtat e tij para Gjykatës Kushtetuese”, deklaroi Derkoski.
Gjatë ditës u zhvillua votimi i anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Këshillave
zgjedhorë, që do të shkojnë në
diasporë ta organizojnë dhe
realizojnë votimin.

Marrëveshja e
Prespës, emri i ri i
shtetit, anëtarësimi në
NATO dhe në BE,
zhvillimi ekonomik,
raportet ndëretnike
dhe politikat për
rininë janë temat kyç
në fushatën
presidenciale të
kandidatëve në
Maqedoninë e Veriut
Shkup, 18 prill - Kandidati për president i partive të koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski në paraqitjet
para qytetarëve theks të veçantë iu
kushton marrëdhënieve ndëretnike. Sipas tij, shumë vendbanime
në Maqedoni janë shembull për
unitet dhe bashkim të llojllojshmërive andaj ai u bënë thirrje qytetarëve nga të gjitha bashkësitë etnike ta shfrytëzojnë votën e tyre
dhe të zgjedhin përparim për
ardhmëri të sigurt në NATO dhe
BE. Sipas tij, në plan të brendshëm
vendi arriti kohezion të brendshëm
me përmbylljen e Marrëveshjes së
Ohrit dhe pas kësaj mbetet përkushtimi për zhvillim ekonomik.
"Se vendi po ecën në kahje të
duhur, konfirmim janë 625 milion
euro investime të huaja. Pas dhjetë
vitesh sundim të regjimit, po hapen perspektivat evropiane që të
ndërpritet trendi i shpërnguljeve
të të rinjve, që të rinjve t'u sigurohet
jetesë më e mirë dhe vende të reja
të punës. Prandaj të bashkuar të
gjithë duhet të përkrahin opsionin
që na shpie drejt NATO-s dhe BEsë", vlerëson kandidati për kryetar
shteti Stevo Pendarovski.

Kandidati për president i mbështetur nga partitë e koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski në prezantimin para votuesve ka thënë
se marrëveshja me Greqinë përveç
që ruan identitetin, ajo garanton
edhe të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut. "Tani me marrëveshjen kemi gjithçka që ka të bëjë
me identitetin maqedonas, kemi
institucionet maqedonase, kemi
gjuhën maqedonase. Marrëveshja
e Prespës është marrëveshja më e
mirë e mundshme që kemi mundur të arrijmë dhe të ruajmë identitetin tonë. Me këtë marrëveshje
që nuk pranohet nga opozita, por
që është e vetëdijshme se nuk do të
mund të revidohet, zhbllokohet
procesi euro-integrues, de fakto ne
jemi në NATO dhe presim së shpejti marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në BE", ka
deklaruar Pendarovski.
SILJANOVSKA: MAQEDONIA
KA NEVOJË PËR SUNDIMIN
E SË DREJTËS

Kandidatja për president shteti e përkrahur nga opozita maqedonase Gordana Siljanovska Davkova
, në paraqitjet para elektoratit
kërkon mbështetje edhe nga etnitetet tjera për ta rrëzuar siç thotë
këtë të keqe të përbashkët që ka
kapluar vendin. Sipas saj, shqiptarët, turqit, vllehët nuk mund të
ketë demokraci të plotë në vend.
"Maqedonia asnjëherë më e
ndarë se sot nuk ka qenë, ndërsa
nga ana tjetër thërrasin për pajtim,
por pajtimi nuk mund të bëhet me

veprime kërcënuese. Po u drejtohemi të gjitha etniteteve, sepse pa ato
nuk mund të ketë demokraci, sepse Maqedonia është atdheu i të
gjithëve. Pa dialog të ndërsjellë dhe
pa kritika nuk mund të ecim përpara, sepse kritika është gjë e shëndoshë, e cila na përmirëson në ecurinë tonë politike. Ne na duhet një
shtet funksional europian, por jo
me imponim të politikave", vlerëson kandidatja për kryetare nga
opozita maqedonase Gordana
Siljanovska Davkova.
Ajo kërkon që populli ta ndihmojë në kthimin e pushtetit në
dorë të sigurt dhe të ndërtohet
Evropa në vendin tonë.
"Qëllimi kryesor i yni është sundimi i ligjit, sepse vetëm atëherë të
gjithë njerëzit do të kenë shanse të
barabarta, vetëm atëherë drejtësia
do t'i ndjek të gjithë. Drejtësia e tanishme është selektive. Nuk është
e drejtë revanshizmi. Të drejtë dhe
drejtësi në Maqedoni do të ketë kur
të shohim zyrtarë të lartë përpara
Prokurorisë Publike. Drejtësi do të
ketë kur të shohim njerëz nga pushteti të dënuar, por ata janë të paprekshëm, sepse nuk është e tyre
vetëm politika qeveritare, i tyre
është edhe gjyqësori", vlerëson
kandidatja për presidente Gordana
Siljanovska Davkova.
REKA: DO TA JETËSOJ
KONCEPTIM
"SHTET PËR TË GJITHË"

Kandidati i partive opozitare
shqiptare Blerim Reka thotë se në
Maqedoninë e Veriut duhet të ketë

SHPËRNDAHET MATERIALI ZGJEDHOR
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
dje ka shpërndarë materialin
zgjedhor konfidencial deri te
komisionet komunale. Karvani i
KSHZ-së për shpërndarjen e
materialeve filloi nga Manastiri,

pasi materialet zgjedhore
konfidenciale do të merren nga
shtypshkronja “Kiro Dandaro”.
Karvani i KSHZ-së vazhdoi me
shpërndarjen në të gjitha 80
komisionet zgjedhore komunale.

koncept për shtet e jo vetëm për
shoqëri për të gjithë. Reka ka diskutuar rreth konceptit të
platformës për krijimin e një Republike gjithëpërfshirëse me ligjin
mbi të gjithë.
"Ky koncept për "Republika për
të gjithë", është koncept për Republikën në të cilën do të sundojë
ligji, dhe jo individi në fakt është
një koncept universal i sprovuar në
demokracitë liberale, dhe ajo që i
ka munguar tani e tridhjetë vite
Maqedonisë së Veriut. Me konceptin 'Republika 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",
vlerëson Reka.
Maqedonia e Veriut ka nevojë
për drejtësi, për vende të reja pune,
për perspektivë dhe shpresë që të
ndalojmë ikjen e rinisë. Reka duke
folur për dukurin e migracionit ka
premtuar se do të punojë për parandalimin e integrimit në BE si
shtet i zbrazur.
"Qytetarët po shpërngulen jo
vetëm nga papunësia, por edhe
nga korrupsioni institucional, nepotizmi. Nëse tani nuk e rikthejmë
Republikën në binaret euroatlantike, çfarë na duhet nesër anëtarësimi në BE si shtet i zbrazur kur veç
më gjysma e popullatës do të jetë
e 'integruar' në BE. Si president i
ardhshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të punoj në parandalimin e integrimit në BE si
shtet i zbrazur", ka thënë kandidati i pavarur për president Blerim
Reka.
Më 21 prill, të dielën qytetarët e
Maqedonisë së Veriut do të votojnë
për njërin nga tre kandidatët për
president, ndërsa me 5 maj është
raundi i dytë i votimit kur edhe
zgjidhet presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut.
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Rreth 500 mijë euro për 1782 vota
Për të votuar në
zgjedhjet presidenciale
të 21 prillit, në 32
Qendrat Konsullore Diplomatike të
Maqedonisë së Veriut,
janë paraqitur vetëm
1781 votues, ndërsa
kostoja financiare arrin
në rreth 500 mijë euro.
KSHZ pas këtyre
zgjedhjeve do ti
rekomandojë
Ministrisë së Srejtësi
së ndryshime në
Kodin Zgjedhor
Koha

Destan JONUZI

Shkup, 18 prill - Nga viti 2018, kur për
herë të parë me ndryshime në Kodin Zgjedhor u vendos që në
zgjedhje të votojë edhe diaspora e
Maqedonisë së Veriut, në Qendrat
Konsullore - Diplomatike (QKD),
deri në këto zgjedhje presidenciale,
interesimi i mërgimtarëve për të votuar ka qenë shumë i vogël. Edhe
përskaj këtyre përvojave, në 8 vitet
e kaluara, nuk është propozuar
asnjë ndryshim në Kodin Zgjedhor,
me të cilin do të gjendet një mënyrë
tjetër për të realizuar mërgimtarët
të drejtën e tyre të votës, ndërsa nga
ana tjetër - do të eliminohen shpenzimet e mëdha të shtetit për organizimin e zgjedhjeve për një numër
simbolik të votave në diasporë. Kjo
çështje përsëri është aktualizuar në
prag të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale 2019, pasi kalkulimet tregojnë se mbi 30 milionë denarë

GJITHÇKA ËSHTË GATI PËR ZGJEDHJET
Gjithçka është gati. Anëtarët e KSHZ-së e ngritën
materialin dhe u nisën drejt destinacioneve të veta
për ta dorëzuar atë materia në KKZ. Gjithçka
zhvillohet në mënyrë të përkryer dhe konsideroj se
të dielën nuk do të ketë kurrfarë probleme në
kuptim të cilësisë së materialit zgjedhor. Kështu
deklaroi kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkoski, ndërsa
demantoi lajmet e rrejshme për pamjen e
fletëvotimit, të publikuara nga mediumet sociale.
“Me këtë rast dëshiroj të demantoj spekulime të
caktuara që u paraqitën në rrjete sociale, ndërkaq
lidhur me pamjen e fletëvotimit. Siç thamë më parë,
fletëvotimi e përmban emrin e shtetit tonë, numrat
rendor të kandidatëve, emri dhe mbiemri i
kandidatit, dhe simbolet e partive politike të cilat

(rreth 500 mijë euro) do t'i kushtojnë arkës së shtetit zgjedhjet që
do të organizohen në 32 QKD, ndërsa për të votuar janë paraqitur
vetëm se 1782 votues. Nga ana
tjetër, që të organizohet e drejtat e
tyre për të votuar, do të angazhohet
një "ushtri" e tërë e të punësuarve në
administratën shtetërore, apo rreth
256 persona. Për një Qendër Votimi
në diasporë angazhohen tetë anëtarë për një Këshill Zgjedhor, për të
cilët shteti siguron biletat e fluturimit, akomodimin nëpër hotele, më-

dhanë pajtueshmëri për ato simbole. Shenja të tjera
në fletëvotim nuk ka dhe nuk ka nevojë opinioni të
hamendësohet për gjoja shtesa të tjera”, theksoi
Derkoski, ndërsa shtoi se fletëvotimet kanë 21
mbrojtje dhe është i pamundur falsifikimi e ndonjë
flete. "Mbrojtje të posaçme ka edhe për
procesverbalet origjinale dhe ato nuk mund të
përmirësohen e as të kopjohen. Në shtypshkronjë u
përpunua edhe materiali votues për zgjedhjet e
jashtëzakonshme lokale për kryetar komune në
Ohër, Dibër dhe Novo Sellë”, theksoi Derkovski. Nga
KSHZ përkujtuan se në Listën e vetme zgjedhore
janë regjistruar 1.808.131 votues, ndërsa votimin do
ta zbatojnë 80 komisione komunale zgjedhore në
3480 vendvotime.

ditjet dhe shpenzimet tjera gjatë
qëndrimit. Për shkak të këtyre matematikave, Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve (KSHZ), pas zgjedhjeve presidenciale do ti rekomandojë
Ministrisë së Drejtësisë ndryshime
të Kodit Zgjedhor. "Megjithëse janë
paraqitur 1781 votues, shpenzimet
me të vërtet janë të mëdha, diku
mbi 30 milionë denarë. Pasi në Kodin Zgjedhor në mënyrë precize
janë të numëruar përfaqësitë diplomatike ku duhet të votojnë votuesit
tanë që gjenden në diasporë. Dhe

pas këtyre zgjedhjeve, ndoshta
duhet të mendohet për një model
tjetër të votimit të diasporës. Nuk
do të jemi ne që do të zbulojmë
diçka të re, por tanimë në botë figuron dhe zbatohet votimi elektronik.
Duhet të mendojmë për ndryshim
të Kodit Zgjedhor. Ne si KSHZ do të
rekomandojmë ndryshime, por siç
është e ditur tanimë, propozues i
ndryshimeve të Kodit Zgjedhor
është Ministria e Drejtësisë, ose deputetët", deklaroi për gazetën
KOHA, Ditmire Shehu, nënkryetare

e KSHZ. Ajo sqaroi se në ato vendvotime ku ka numër të vogël të votuesve të paraqitur, nuk do ketë proces zgjedhor, por atyre nuk është
mohuar e drejta e votës për arsye se
janë transferuar në vendvotimet ku
ka më shumë votues dhe që janë
afër vendeve ku jetojnë ato. Por, as
10 qytetarë nuk kanë shprehur dëshirën që të votojnë në këto
zgjedhje presidenciale në 15 QKD.
Në ambasadën në Pekin, Nju Delhi
dhe Selanik janë paraqitur për të
votuar vetëm nga një votues, dy në
Kairo, Doha dhe Astana, tre në Moskë dhe Tiranë, gjashtë në Ankara,
gjashtë në Athinë dhe në Madrid,
dhe nga shtatë votues në Sofje, Podgoricë, Varshavë, që nënkupton se
në këto qendra nuk do të zhvillohet
votimi. Ndërsa numër më i madh i
mërgimtarëve që janë paraqitur për
të votuar janë paraqitur në Venecia
294, Lubjanë 215, në Paris dhe Otava 120.
Në Bern, Berlin, Toronto, Melburn,
Beograd janë paraqitur më pak se
120. Një numër pak më i vogël do të
votojnë në Abu Dabi, Bon, Bruksel,
Bukuresht, Budapest, Uashington,
Vjenë, Detroit, Zagreb, Stamboll,
Kambera, Kopenhagë, Londër,
Minhen, Nju Jork, Oslo, Pragë, Prishtinë, Romë, Sarajevë, Stokholmë,
Hagë dhe Çikago. Kronologjia e të
dhënave tregon rënie të dukshme
të daljes së diasporës në zgjedhje. As
në Referendumin për çështjen e emrit nuk është rritur dalja, kanë votuar 2700 qytetarë në 33 QDK. Ndërsa në zgjedhjet e parakohshme
parlamentare të mbajtura në dhjetor të vitit 2016, kanë votuar vetëm
se 5700 mërgimtarë. Duke pasur parasysh se të dhënat zyrtare flasin se
në 10 vitet e fundit nga vendi janë
larguar 400.000 deri në 600.000
qytetarë, këto numra të daljes në votime janë simbolik.
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Plan B dhe C nëse dështojnë zgjedhjet
Shkup, 18 prill - Nëse nuk arrihet censusi i nevojshëm për zgjedhje të presidentit në
zgjedhjet e ardhshme, ekzistojnë dy
mundësi - shefi i shtetit të zgjidhet drejtpërdrejtë nga qytetarët pa shumicë të nevojshme në rrethin e dytë apo të zgjidhet në Parlament. Këtë e deklaroi dje ministrja e
Drejtësisë, Renata Deskoska, e pyetur nëse
po mendohet për ndryshim të Kushtetutës
në pjesën e zgjedhjes së presidentit nëse
nuk arrihet dalja e nevojshme në zgjedhje
që duhet të mbahen më 21 prill dhe 5 maj.
“Ne kemi rekomandim nga Komisioni i
Venecies se censusi që ekziston në Kushtetutë për zgjedhjen e presidentit është diçka
që nuk është adekuate dhe duhet të hiqet.
Ky është rekomandim që po zvarritet që
nga zgjedhjet e kaluara. Ekspertët e huaj

tashmë bënë vërejtje se ka diçka që është
jotipike në vendet e tjera që ndonjëherë në
ndonjë mënyrë mund të paraqesë rrezik që
të mos mund të mbahen me sukses
zgjedhjet presidenciale.
Ndryshimi i Kushtetutës me qëllim që të
lehtësohet procesi i zgjedhjes së presidentit është diçka që tashmë është rekomanduar edhe nga OSBE-ja, përkatësisht
ODIHR-ja.
Ka dy opsione, njëri është që presidenti
të zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta pa
shumicë të nevojshme të daljes në rrethin e
dytë. Kjo do të thotë se kush fiton më
shumë vota, fiton dhe këtu nuk keni
mundësi të minoni zgjedhje përmes bojkotit. Opsioni i dytë është zgjedhja e presidentit në Kuvend. Ato janë dy opsione të

ndryshme të cilat janë të mundshme dhe të
cilat ekzistojnë në të drejtën komparative”,
deklaroi Deskoska pas Konferencës evropiane për mediacion.
Sipas vendimit të tanishëm në Kushtetutë, në mënyrë që të zgjidhet presidenti
në rreth të parë të zgjedhjeve, është e domosdoshme për të të votojnë shumica e të
gjithë votuesve të regjistruar - 1.808.131,
përkatësisht së paku 904.066 qytetarë me
të drejtë vote.
Nëse në rrethin e parë nuk e merr shumicën e nevojshme, në rrethin e dytë
shkojnë dy kandidatë që kanë fituar më së
shumti vota në rreth të parë. President do të
zgjidhet kandidati i cili ka fituar shumicën
e votave, nëse në vendvotime kanë dalë mbi
40 për qind të votuesve të regjistruar,

përkatësisht 723.253 votues. Nëse edhe në
rreth të dytë asnjëri nga dy kandidatët nuk
merr numër të nevojshëm të votave, e tërë
procedura do të përsëritet. (Z.V)
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MOGERINI ME
APEL BE-SË

Maqedonia
dhe Shqipëria
në qershor
t'i fillojnë
negociatat
Strasburg, 18 prill - Përfaqësuesja
e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Federika
Mogerini pret Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria në qershor
t’i fillojnë negociatat për anëtarësim në BE. Në fjalimin para
Komitetit të Punëve të Jashtme
të Parlamentit Evropian, Mogerini theksoi se do të ishte gabim
i madh strategjik dhe shembull
për “shkurtpamësinë” e BE-së
nëse nuk sjellë vendim për nisjen e negociatave inkuadruese
me Shkupin dhe Tiranën në
qershor. Politika e zgjerimit të
BE-së, sipas saj, është një prej
tregimeve të suksesshme gjatë
mandatit të saj pesëvjeçar dhe
mandatit të përbërjes aktuale
të Parlamentit Evropian. “Kur ta
shikoni hartën e Evropës, e
shikoni se Ballkani është pjesë e
saj. Për këtë shkak, në vend të
termit zgjerim, unë personalisht dëshiroj të bisedoj më
shumë për bashkimin e serishëm të Ballkanit me Evropën”,
tha Mogerini.
Ajo si shembull të suksesshëm të politikës evropiane
drejt Ballkanit e theksoi Marrëveshjen midis Shkupit dhe
Athinës. “Politika jonë drejt Ballkanit është tregim i suksesshëm i cili pati fillim të vështirë
dhe rrugë nga e papritura drejt
vendosjes së besimit dhe sfidave të përbashkëta”, theksoi Mogerini.

NDËRMARRJET DHE POLITIKAT INDUSTRIALE

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

Në hap zhvillimet e reja
Maqedonia e Veriut
këtë vit të mund të
fillojë negociatat për
anëtarësim, kurse
Kapitulli 20
nënkupton që për
ndërmarrjet dhe
politikat industriale
do të mbikëqyret
procesi i
deritanishëm, i cili
është mjaft i mirë
Koha

Destan JONUZI

Shkup, 18 prill - Përforcimi i kapaciteteve për mbështetje të procesit
reformues të kapitullit 20, është
projekt i Bashkimit Evropian (BE),
që tani e dy vite po zbatohet në
Maqedoninë e Veriut.
"Tanimë dy vite punojmë në këtë
projekt, i cili është i financuar nga
BE. Qëllimi ishte që sektori civil të
përfshihet në këtë proces reformues, që të mund që edhe bartësit
tjerë të punojnë në mënyrë aktive
në këto reforma që janë detyrim
për ne para marrjes së datës për
anëtarësim në BE. Të mund të përfshihen si një trup si një platformë,
dhe të shkëmbejnë përvoja dhe
njohuri", deklaroi Sofija Cali Kuzmanova nga Fondacioni PSM, në
forumin "Integrimi në BE dhe procesi reformues i Kapitullit 20:

Ndërmarrjet dhe politikat industriale".
Ndërsa, Frek Janmat, shef i
operativës së parë, pranë BE-së, tha
se shpreson që Maqedonia e Veriut, këtë vit të mund të fillojë negociatat për anëtarësim. "Kapitulli 20 nënkupton që për
ndërmarrjet dhe politikat industriale do të mbikëqyret procesi i
deritanishëm, i cili mendoj se
është mjaft i mirë. Performancat e
Maqedonisë së Veriut janë mjaftë
të mira në të ashtuquajturin akt i
biznesit të vogël, e cila është një
lloj njësie matëse në të cilën kemi
indikatorë të ndryshëm në BE që të
shohim se çfarë politika kanë shtetet kur vjen te sektori i tyre privat.
Shumë e rëndësishme është që
Maqedonia të kapet me ato zhvil-

limet e reja në politikën industriale të ndërmarrjes, në digjitalizimin. Të gjitha këto zhvillime të reja
pa dyshim duhen të shikohen nga
ana e Maqedoninë e Veriut dhe politika industriale e saj", deklaroi
Janmat.
Nga ana tjetër, Teodora Gorgieva, bashkë punëtorë shkencorë në
Fondin për hulumtime dhe komunikime të Bullgarisë, duke folur për
përvojat bullgare potencoi se vendi i saj i ndihmon ndërmarrjet në
rritjen e aktivitetit të inovacionit.
Ndërsa, Robert Rakar, drejtor ekzekutiv i Odës ekonomike të Sllovenisë, tha se problemet dhe sfidat e Maqedonisë së Veriut mund
të jenë të ngjashme me ato Sllovenisë, për arsye se bëhet fjalë për
shtete me sipërfaqe dhe banorë të

njëjtë. "Është sipërfaqja e njëjtë si
Maqedonia e Veriut, pra jemi rreth
2 milion banorë. Problemet mund
të jenë të ngjashme ose sfidat le të
themi. Në Slloveni kam qenë
shumë aktiv në procesin e para qasës që nga viti 1997, kështu që eksperiencat që kemi marrë dhe përgatitjet që kemi bërë për
kompanitë tona mund të jenë
mjaftë të dobishme për Maqedoninë, si te përgatiten kompanitë,
si të përgatitet menaxhimi për
adaptim në procesin e punës në
kompanitë, procesin e menaxhimit dhe si të fitohen tregje të reja
le të themi me më pak dhimbje,
sepse Evropa nuk është vetëm
mjaltë dhe qumësht, prandaj
duhet të përgatitesh shumë mirë",
deklaroi Rakar.

Ende larg marrëveshja për PSP-në
Shkup, 18 prill - Mbeten dallimet
kryesore midis pushtetit dhe opozitës për ligjin për Prokurorinë Publike me të cilin duhet të zgjidhet
statusi i ardhshëm i PPS-së, deklaroi ministrja e Drejtësisë, Renata
Deskoska. “Këto janë dallimet të ci-

ZAEVI PËR PUNËSIMET NË PUBLIKE

lat para së gjithash kanë të bëjnë
me vazhdimin e procedurave të filluara të PPS-së, shfrytëzimin e dëshmive të cilat janë grumbulluar
në këto procedura gjyqësore dhe
në fund përfundimin e procedurave me qëllim që të fitohet drejtësia

në këtë vend”, tha Deskoska duke iu
përgjigjur pyetjeve të gazetarëve
pas Konferencës Evropiane të sotme për ndërmjetësim që mbahet
në Shkup. Ajo tha se edhe në materialet e fundit të cilat i ka dorëzuar
grupi i punës i VMRO-DPMNE-së

nuk ka zgjidhje të pranueshme.
“Nuk pati diçka që në pjesën e kësaj
çështje të hapur mund të ishte
zgjidhje e përbashkët. Në këtë pjesë ajo që u dërgua nuk përkoi për
zgjidhje, e cila mund të vihej në
ligj”, deklaroi Deskoska.
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Administrata zvogëlohet për rreth 30 mijë nëpunës
Gjevgjeli, 18 prill - Administrata Publike në vazhdimësi është duke u
zvogëluar, ndërsa në të ardhmen
të punësuarit do të motivohen të
pranojnë vende pune më të paguara dhe më me perspektivë në
sektorin privat. Këtë e deklaroi
kryeministri Zoran Zaev, duke iu
përgjigjur pyetjes së gazetarëve
lidhur me pohimet se është duke u
rritur numri i të punësuarve në
sektorin publik. Zaevi thotë se
numri në administratën publike

nuk është duke u rritur për momentin të punësuar janë rreth 149
mijë qytetarë.
“Fillimisht numri i saj ishte 180
mijë. U ballafaquam me krizë politike, nuk konstituohej Parlamenti pas zgjedhjeve, i jepej dhe nuk i
jepej mandati kryeministrit të
ardhshëm, pati situatë se do të
ketë e më pas se nuk do të ketë
zgjedhje. E gjithë kjo mundësoi
që një pjesë e administratës që
zvogëlohet. Kur u bëra kryemini-

stër numri ishte 165 mijë, për momentin është midis 148 apo 149
mijë. Ajo edhe nëse plotësohet në
vendet e nevojshme megjithatë
nuk plotësohet me një dinamikë
të tillë, aq sa mbahet llogari për
zvogëlimin e saj”, tha Zaev, ndërsa
u shpreh se për të ardhmen përpunohen plane për t’i motivuar qytetarët nga administrata publike sipas vullnetit personal dhe bindjet
të pranojnë vende pune më të paguara dhe më me perspektivë në

sektorin privat. “Të gjitha këto vegla në kohë do të prezantohen, një
pjesë do t’i financojë shteti në një
periudhë të caktuar kohore që të
munden të punësuarit të rikualifikohen me qëllim që të kenë paga
më të larta dhe mundësi më të
madhe për avancim dhe për
rritjen e pagave dhe për progresin
e përgjithshëm intelektual”, theksoi kryeministri. “Ky është procesi.
Shumë vende kanë pasur sukses
në këtë gjë edhe ne do të kemi

sukses. Askush nuk do ta humb
vendin e punës”, porositi ai, duke
shtuar se është duke u rritur nevoja për fuqi punëtore të kualifikuar.
“Kërkojnë biznesmenët, personat afaristë të jenë më të përgatitur të japin paga më të larta edhe
atë bruto paga më të larta dhe besoj se e gjithë kjo do të jetë edhe
një vegël për normalizimin e perspektivave ekonomike në vendin
tonë”, theksoi Zaevi.
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REPORTERË
PA KUFIJ

Ngec liria
e mediave

Bruksel, 18 prill - Maqedonia e
Veriut mbetet në vendin e 95të sipas indeksit të fundit botëror për lirinë e mediave të Reporterë pa kufij (RSF), njëjtë
sikur vitin e kaluar, kur vendi
kërceu për 14 vende. Vërejtja
kryesore e Reporterë pa kufij
këtë vit është gjendja në servisin publik, RTVM, ku Qeveria
ende nuk ka zbatuar reforma.
“Edhe pse institucioni është stabilizuar në vitin 2018, Qeveria e
re ende nuk e ka ndryshuar
Ligjin për radiodifuzer publik,
në kundërshtim me atë që e ka
paralajmëruar në vitin 2017”,
thekson organizata.
“Ashtu që tani për tani, programi i servisit publik vazhdon
t’i shërbejë interesat e ish partisë konservatore qeveritare,
VMRO-DPMNE, qëndron në raportin e Reporterë pa kufij për
këtë vit. Edhe pse nuk janë regjistruar sulme ndaj gazetarëve
gjatë vitit të kaluar në Maqedoni dhe siguria e gazetarëve shënon përparim të madh, Reporterë pa kufij paralajmërojnë se
kultura e mosndëshkimit vazhdon të qeveris në vend. Vetëm
dy prej 59 sulmeve të regjistruara ndaj gazetarëve viteve të fundit janë lëndë e hetimeve dhe
kanë marrë përfundim.
“Kjo nuk e arrin shkallën e
nevojshme të dekurajohen
përgjegjësit për sulmet”, transmeton RSF. Në pjesën e rregulloreve ligjore, organizata për
mbrojtje të gazetarëve shënon
se nevojiten ndryshime në pjesën për shpifje dhe qasje te institucionet shtetërore. RSF
thekson edhe se amendamenti
kontravers me të cilin i lejohet
Komisionit Shtetëror Zgjedhor
ta vëzhgojë raportimin e
zgjedhjeve në mediumet elektronike, është miratuar pa debat dhe pa konsultime. Përfundimisht, Reporterë pa kufij
kërkojnë t’i kushtohet vëmendje faktit që “funksionarë
të lartë qeveritar kanë tendencë
të rrënjosur t’u kërcënohen dhe
t’i ofendojnë gazetarët”. Ky
është kërcimi më i mirë për lirinë e mediave në Maqedoni në
pesë vitet e fundit. (Q.A)

Për refugjatët, që
duan të shkojnë në
Evropën Qendrore
nga Greqia, po bëhet
gjithnjë e më
vështirë. Ata flasin
për dhunë policore e
arrestime arbitrare.
Megjithatë janë
mijëra vetë ata që e
provojnë rrugën e
rrezikshme
Bruksel, 18 dhjetor - Në fillim të prillit, policia greke përdori në afërsi
të Selanikut, në Greqinë Veriore
gaz lotsjellës, për t'i penguar migrantët që të merrnin rrugën për
në Maqedoninë e Veriut. Objektivi i migrantëve: Evropa Qendrore
dhe Perëndimore. Motivimi i tyre:
një sërë lajmesh false në mediat
sociale, sipas të cilave qenë hapur
kalimet kufitare për në Maqedoninë e Veriut dhe për në Shqipëri.
Rreth 2000 vetë i besuan kësaj
thashethemeje dhe u nisën në
drejtim të Veriut të Greqisë. Pas
tri ditësh, edhe migrantët e fundit
hoqën dorë dhe u kthyen në
strehimet e tyre. Një pjesë e
madhe e rreth 70.000 migrantëve,
që qëndrojnë në Greqi dhe në Ballkanin Perëndimor, duan të vazhdojnë rrugën në drejtim të Veriut
- dhe ndodhen para një sërë pengesash. Maqedonia e Veriut dhe
Hungaria ngritën para pak vitesh
gardhe me tela me gjemba në kufijtë jugorë të vendit. Bullgaria
njihet për mënyrën e ashpër të veprimit ndaj migrantëve. Kjo bëri
që të krijohej një itinerar alternativ ballkanik.
Pikënisja e këtij itinerari është
edhe më tej Greqia. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrimin të Kombeve të Bashkuara
(IOM) atje qëndrojnë rreth 60.000
migrantë. Ata rrinë të strehuar në
banesa ose në kampe refugjatësh. Organizatat e ndihmës kritikojnë se refugjatët në ishujt
grekë pranë bregdetit turk nuk
kanë akses në WC të pastra ose u
mungon uji. 34.000 migrantë arritën sipas organizatës së
mbrojtjes së kufirit të BE-Frontex
në Greqi në 2018-ën, përmes Mesdheut Lindor. 5.600 janë sipas
IOM këtë vit. Në vitin 2018 në
rrugë e sipër vdiqën 174 vetë. Edhe
këtë vit ka pasur të paktën një dyzinë të vdekur.
BOSNJË-HERCEGOVINA
Migrantët pa leje hyrjeje nuk
mund t'i kalojnë më kufijtë e
hyrjes nga Greqia në Maqedoninë
e Veriut dhe nga Serbia në Hungari. Prandaj u krijua një itinerar alternativ përmes Shqipërisë dhe
Bosnjë-Hercegovinës për në Kroaci. Në shtetet e Ballkanit Perëndimor ndodhen rreth 10.000 migrantë, më pak se 4000 ndodhen
në Bosnjë, sipas një raporti të IOM.

SITUATA NË ITINERARIN E REFUGJATËVE TË BALLKANIT

Rrugë të reja,
dhunë dhe vdekje!

SHKUP, 12 AKSIDENTE ME 10 TË LËNDUAR
Në rajonin e Qytetit të Shkupit gjatë 24 orëve të
fundit kanë ndodhur 12 aksidente trafiku në të
cilat në gjashtë më lehtë janë lënduar 10 persona,
ndërsa në gjashtë është shkaktuar dëm material.
Sipas raportit ditor të SPB Shkup, gjatë 24 orëve
të fundit policia e trafikut ka dhënë 97 dënime
për parkim jo të drejtë, ndërsa me automjetin e
posaçëm karrotrec janë larguar 81 automjete.
Nga komunikacioni janë përjashtuar 20 shoferë
të cilët kanë drejtuar automjetin para se të
pajisen me patentë shoferi dhe një shofer
fillestarë, si dhe 11 automjete të paregjistruara

Kjo konfirmon që itinerari i refugjatëve ka ndryshuar në drejtim
të Veriut. Qeveria e Bosnjës pret
një rritje të mëtejshme të numrit
të refugjatëve. Vitin e kaluar BE i
vuri në dispozicion Bosnjës rreth
nëntë milionë euro për strehimin
e refugjatëve.
Bosnjën i ndan nga Kroacia një
kufi i gjatë, pjesërisht malor. Organizata e të Drejtave të Njeriut Amnesty International kritikon
mënyrën si i trajton policia kroate
migrantët. Ata i kthejnë pas në Bosnjë, pa u dhënë mundësi që të
paraqesin kërkesë për azil.
"Shumë përshkruajnë si i godasin
dhe i frikësojnë dhe si u vjedhin
dokumentet e udhëtimit dhe celu-

dhe tre automjete me probleme teknike. Janë
sanksionuar edhe 28 shoferë të cilët kanë
drejtuar automjetin me shpejtësi më të madhe
nga e lejuara. Në dritë të kuqe kanë kaluar tetë
shoferë, në mënyrë jo të drejtë janë rreshtuar 10
shoferë, ndërsa një shofer nuk i ka dhënë të
drejtë kalimi këmbësorëve në vendkalimin e
shënuar për këmbësorë. Raporti i SPB Shkup
tregon se edhe 31 shoferë kanë folur në telefon
celular derisa kanë drejtuar automjetet ndërsa
shtatë shoferë nuk kanë mbajtur rrip sigurimi.
(U.H)

larët ose ua shkatërrojnë", thuhet
në një raport të publikuar në mars.
Kroacia i kishte kundërshtuar më
parë gjithmonë kritika të ngjashme.
SHQIPËRIA
Në rrugën nga Greqia për në
Bosnjë ndodhet Shqipëria, një nga
vendet më të varfra të Evropës.
Çdo vit janë më shumë se 20.000
shqiptarë që paraqesin kërkesa
për azil në BE. Që kur është ngritur
itinerari alternativ, policia shqiptare kap shumë më tepër migrantë
pa dokumente. Në vitin 2018, sipas IOM ishin 3400 vetë, në krahasim me rreth 750 vetë në vitin
2017. Raporte të mediave, sipas të

cilave në Shqipëri do të ngrihet një
kamp për pranimin e migrantëve
të shpëtuar në Mesdhe, nuk u konfirmuan. Në vend të kësaj, Shqipëria ratifikoi në fillim të vitit një
marrëveshje me Organizatën e
Mbrojtjes së Kufirit të BE, Frontex,
e cila do të ndihmojë që të ndalohen në kufirin shqiptaro-grek
migrantë pa leje hyrjeje. Një vendim i ngjashëm është marrë edhe
midis Frontexit dhe Malit të Zi.
MAQEDONIA E VERIUT
DHE BULLGARIA

Sipas raportit të IOM, në Maqedoninë e Veriut ndodhen aktualisht 35 migrantë. Kjo që kur ky
vend e mbylli kufirin me Greqinë
për migrantët. Për shkak të përplasjeve midis migrantëve dhe policisë në Greqi, Bullgaria e ka forcuar mbrojtjen e kufirit, bën të
ditur ministri i Brendshëm bullgar. Mënyra e ashpër e veprimit të
Bullgarisë kundër migrantëve ka
efekt frikësues: në vitet 2015 dhe
2016 kërkesë për azil në Bullgari
paraqitën, në secilin vit, nga
20.000 vetë.
Në vitin 2018 ishin vetëm
2.500 vetë, kjo është statistika e
agjencisë shtetërore për refugjatët. (DW)
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KRONIKË
Autobusë pa frena
transportojnë udhëtarë
në Pollog
Të mërkurën, në periudhën kohore prej ora 09.00 deri
ora 14.00, në rajonin që mbulon Sektori për punë të
brendshme në Tetovë, është realizuar kontroll, në të
cilën gjithsej janë përfshirë 101 automjete, gjegjësisht 66
në Tetovë dhe 35 në Gostivar. Bëhet fjalë për automjete
që kryejnë transport publik të udhëtarëve si autobusë,
minibusë dhe furgonë. Gjatë kontrollit janë zbuluar 25
shkelje, respektivisht në Tetovë 12 dhe 13 në Gostivar,
dhe për këtë shkak nga trafiku janë larguar 17 automjete. Numri më i madh i shkeljeve ka të bëjë me paregullsitë me pajisjet e frenimit, edhe atë 14 shkelje. Tre automjete në Tetovë, kanë pasur parregullsi tjera teknike si,
në pajisjet e drejtimit dhe pajisjet e ndriçimit. Dy automjete në Gostivar kanë qenë me regjistrim të skaduar,
5 nuk janë paraqitur në kontroll teknik dhe një nuk ka pasur pajisjet e kompletuara të cilat janë të detyrueshme.
Shkeljet e konstatuara janë rumbullakasuar me 25 fletëpagesa për kundërvajtje si dhe 5 kërkesa për vazhdimin
e procedurës për kundërvajtje deri në gjykatë.

Dy të rinj ndalohen
me pistoletë pa leje
Të mërkurën e rreth orës 18 e 30 minuta, mbi fshatin
Dobrosht të Tetovës, në vendin e quajtur “Qustreç”, pjesëtarët e policisë nga Stacioni për mbikëqyrje kufitare
Rogaçevë, kanë ndaluar veturën e tipit “Opel Frontera” në
të cilën kanë qenë 21 vjeçari A.A nga fshati Përshefcë
dhe një 17 vjeçar nga fshati Dobrosht. Gjatë kontrollit të
kryer ndaj tyre, tek personi A.A. është gjetur pistoletë e
tipit “Pietro Bereta” e kalibrit 7,65 milimetra dhe një karikator të zbraztë, të cilën e ka poseduar pa leje, kurse me
pistoletën e njëjtë, ai paraprakisht kishte shkrepur disa
plumba. Janë kryer hetimet, kurse dy personat në veturë
janë arrestuar dhe janë mbajtur në Stacionin policor
Tetovë deri në zbardhjen e plotë të rastit.

MË 6 MAJ VAZHDON GJYKIMI PËR VRASJET NË LIQENIN E SMILKOVËS

Rigjykimi i "Monstrës"
me hapa breshke
S’ka datë apo seancë
të saktë se kur
përfundimisht Prokuroria
Speciale do të prezantojë
dëshmitë e saj për rastin
"Monstra". Aq më pak nuk
dihet se deri kur do të
zgjasë ripërtsëritja e
provave për vrasjen e
pesëfishtë në Liqenin
e Smilkovës
Koha

Omer XHAFERI

Shkup, 18 prill - Çdo ditë e më tepër po
vërtetohet teza se rasti "Monstra"
mund ta ketë fatin e lëndës gjyqësore
sikurse "Sopoti", lëndë kjo që nëpër
korridoret e gjykatave u zvarrit vite me
radhë. Pavarësisht se përsëritja e gjykimit për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin
e Smilkovës ka filluar para një viti, deri
më tani nga Prokuroria Speciale Publike, përveç paralajmërimeve se rasti
"Monstra" do të zbardhet, nuk ka zbuluar asnjë detaj të ri. Kështu ndodhi
edhe në seancën e fundit, e cila u anulua për shkak se mungoi gjykatësi
kryesor, Ognen Stavrev. Për palën
mbrojtëse, ky prolongim i rastit është
bërë për shkak të obligimeve profe-

sionale të Trupit gjykues. Njëherësh,
për dallim nga PSP, pala mbrojtëse
dha sqarime para mediave se çka pritet të ndodhë në rrjedhën e mëtutjeshme për rastin "Monstra". "Në vijim,
nga ana jonë do të prezantohen pesë
dëshmitarë. Bëhet fjalë për persona
që paraprakisht kanë dëshmuar. Mirëpo, sipas urdhrit të Gjykatës Supreme,
jemi të obliguar që edhe ne si palë
mbrojtëse të prezantojmë dëshmitë
e mëparshme. Në seancat që vijojnë
pritet të rrëfejnë familjarët e të akuzuarit Sami Luta, i cili ditën e rastit
tragjike, ka qenë në dasmë. Këtë dëshmi do ta vërtetojnë persona që kanë
prezantuar në dasmë. Ndërkohë, kur
të vie radha për të prezantuar dëshmi
të reja, ne do ti shpalosim. Kemi dëshmi të reja, si për Sami Lutën edhe të
akuzuarit tjerë", tha avokati Naser

Raufi. Megjithatë, prolongimi i
seancës ditën e enjte nuk kaloi pa risi.
I akuzuari Agim Ismailloviq kërkoi nga
Gjykata Penale e Shkupit caktimin e
një avokati sipas detyrës zyrtare, pasi
nuk ka mundësi t'i mbulojë harxhimet e avokatit të deritanishëm Naser
Raufi. Ndërkohë, vetë Raufi deklaroi se
më tepër bëhet fjalë për problem teknik. "Nuk u tërhoqa nga mbrojtja e
Agim Ismailloviqit. Ne për momentin jemi dy avokatë dhe i mbrojmë
gjashtë të akuzuar. Ky është një
numër i madh dhe për këtë arsye vendosëm që është mirë të na bashkëngjitet edhe një avokat në këtë
lëndë. Mendoj se për vetë të akuzuarit është mirë që të jemi tre avokatë",
sqaroi Raufi. Ndryshe, seancat e
radhës për "Monstrën" pritet të
mbahen më 6, 10 dhe 16 maj.

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

Të rinjtë e Toplicës kapen
me marihuanë
Të mërkurën rreth orës 13 e 50 minuta, në fshatin Toplicë
të Gostivarit, gjatë aktiviteteve kontrolluese në trafik,
është ndaluar vetura e tipit ”BMW” me targa të Gostivarit, të cilën e ka drejtuar 22 vjeçari S.A, kurse si bashkudhëtarë në veturë kanë qenë 20 vjeçari E.L dhe dy
minoren të moshës 16 dhe 17 vjeçare, të gjithë nga fshati Toplicë. Gjatë kontrollit të kryer në veturë dhe ndaj presonave është gjetur marihuanë. Katër personat janë arrestuar dhe janë mbajtur në Stacionin policor Gostivar.
Merren të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit.

Arrestohet 18 vjeçari,
vodhi arkën e xhamisë
Të mërkurën, rreth orës 06 e 45 minuta, 18 vjeçari Xh.B.
nga fshati Otushishtë respektivisht Tearcë, ka kryer
vjedhje të arkës metalike për dhurime vullnetare të parave nga ana e besimtarëve, e cila ka qenë e vendosur në
mur, në anën e djathtë të derës hyrëse të “Eski Xhamisë”
e cila gjendet në rrugën ”Probishtipska” në Tetovë. Personi i lartpërmendur ka marrë arkën dhe është larguar
nga vendi. Dikur më vonë, rreth orës 15.00, në rrugën
“Jane Sandanski” në Tetovë, i njëjti është arrestuar dhe
është mbajtur në Stacionin policor Tetovë për zbardhjen
dhe dokumentimin e rastit, kurse ndaj tij do të pasojë
edhe parashtresë adekuate. (U.H)

VAZHDOJNË REAGIMET KUNDËR SULMIT TË GAZETARËVE TË TV21

Të sanksionohen dhunuesit e gazetarëve
Të mërkurën, gazetarët e TV21 ishin kërcënuar nga
të afërt të kryetares Milikije Halimi, pas marrjes së
deklaratave të disa banorëve që kanë akuzuar
kryetaren Halimi se nuk i përmbahet premtimeve,
ndërsa kanë kërkuar kushte themelore për jetë
Shkup, 18 prill - Edhe Agjencia për
shërbime mediatike audio dhe audiovizuale e dënoi sulmin ndaj gazetarit
dhe xhiruesit të TV21 në Haraçinë,
para dhe në ndërtesën e Komunës.
“Mediat punojnë në interes të qytetarëve dhe janë shtyllë e rëndësishme e demokracisë, për shkak të së
cilës çdo përzierje në punën e tyre paraqet rrezik dhe shkelje të lirisë së shprehjes dhe informimit”, citohet në
reagimin e ASHMAA-së. Punonjësit
mediatik, shton Agjencia, duhet të
jenë të lirë nga të gjitha llojet e presioneve dhe kërcënimeve që të munden
pa ndërprerë ta kryejnë punën e tyre informimin e opinionit. “Ruajtja e
dinjitetit të profesionit gazetaresk dhe
siguria e punonjësve mediatik janë

veçanërisht të rëndësishme dhe për
ato arsye absolutisht të papranueshme janë sulmet e përfaqësuesve të
mediave”, shton ASHMAA. Ka reaguar
edhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, si dhe partitë politike Lëvizja
BESA, Aleanca për Shqiptarët dhe
VMRO-DPMNE.
“Dje, pasi që ekipi i TV21 ka incizuar kronikë në lidhje me ankesat e
banorëve për infrastrukturën e keqe
të kësaj komune, familjarë të kryetares
Halimi kanë bërë kërcënime verbale
ndaj ekipit televiziv se do t’ua thyejnë
kamerën dhe kanë kërkuar të fshihen
incizimet. Gazetarët kanë vendosur
mos të fshijnë materialet e incizuara
dhe më pas janë detyruar të hyjnë në
zyrën e komunës dhe përsëri janë për-

ballur me kërcënime të njëjta. Ato për
së dyti kanë refuzuar të fshijnë materialet, dhe incidenti ka vazhduar në
redaksinë e TV21 ku të njëjtat persona
i janë kërcënuar kryeredaktorit se nuk
guxon të publikojë asgjë nga materialet e regjistruara. Njëkohësisht, në televizionin ka ardhur policia, dhe personat që janë kërcënuar menjëherë
janë larguar, ndërsa gazetari dhe kameramani kanë raportuar rastin në
polici”, thuhet në reagimin e SHGM-së.
Sjellja e tillë e dhunshme dhe primitive, vazhdon më tej reagimi i
SHGM-së, posaçërisht kur vjen nga
ana e personave të afërt të figurave
politike, është e papranueshme dhe
paraqet sulm i drejtpërdrejtë ndaj lirisë së informimit. Kjo paraqet
ndërhyrje klasike në kryerjen e punës
së gazetarëve. Ndryshe, të mërkurën,
gazetarët e TV21 ishin kërcënuar nga
të afërt të kryetares Milikije Halimi,
pas marrjes së deklaratave të disa banorëve që kanë akuzuar kryetaren Halimi se nuk i përmbahet premtimeve,
ndërsa kanë kërkuar kushte themelore për jetë.

AKTUALE
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PRIORITET PIKAT DOGANORE BLLACA DHE QAF THANA

Terminali në Jazhincë
do të presë akoma

Pastrohen
dy deponi të
egra në Çair
Shkup, 18 prill - Rreth 30 metra kub mbeturina nga dy deponi pa leje në Komunën
e Çairit kanë ngritur dhe kanë transportuar ekipet e NP “Higjiena Komunale” Shkup. Nga deponia pa leje afër SHFK
“Tefejuz”, në orët e mbrëmjes ekipet nga
turni i tretë kanë pastruar rreth 20-të
metra kub mbeturina. “Ekipet e
‘Higjienës komunale’ gjatë ditës së sotme pastruan edhe një deponi pa leje, të
locuar në afërsi të Ambasadës turke. Janë
larguar rreth dhjetë metra kub mbeturina ndërtimore”, kumtoi “Higjiena komunale”. Gjatë pastrimit të deponisë janë
përdorur automjete speciale komunale ngarkues dhe kamion.

Sot nis vaksinimi
në shkollat fillore
dhe të mesme
Shkup, 18 prill - Sot nis vaksinimi në terren
në shkollat fillore dhe të mesme, informoi
ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër
Ademi. “Në komunikim të vazhdueshëm
jemi me ministrin e Shëndetësisë dhe me
të vërtetë bëhet fjalë për një situatë alarmante, Kështu jemi në fazë të gjetjes së
një zgjidhje sa më të mirë ligjore dhe në
Ligjin për arsim fillor, ku gjatë regjistrimit
në shkollat fillore duhet që të parashtrohen argumente se vaksinimet janë
zbatuar. Por, gjithsesi, çdo vendim duhet
që të jetë në drejtim edhe të pajtimit dhe
me dispozitat kushtetuese ku arsimi fillor
është i detyruar dhe e vlerëson se duhet
që të ruhet dhe të mos rrezikohet shëndeti publik i kujtdo qoftë”, thotë Ademi. Ministri thotë se në këtë drejtim do të ketë
zgjidhje ligjore dhe nënligjore, por
gjithashtu tha se situata me fruthin,
bëhet alarmante.

Ndryshe nga ministri i Ekonomisë që
prioritet thotë se është terminali në
pikën kufitare në Bllacë dhe Qafë
Thanë, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore shprehen se
terminali në Jazhincë, ashtu siç është
premtuar ndër vite, do të ishte
lehtësim për sektorin e biznesit
Koha

Urim HASIPI

Tetovë, 18 prill - Terminali në vendkalimin kufitar Jazhincë do të presë ende pasi që qeveria është e fokusuar në terminalet në pikat
kufitare në Bllacë dhe Qafë Thanë. Fillimisht
në këto pika do të ketë pika të përbashkëta
doganore, ndërsa më pas do të fillojnë edhe
procedurat për të vënë në funksion të njëjtat. Këtë e ka deklaruar ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, i pyetur lidhur me
mos interesimin e shtetit për të vendosur
terminal në pikën kufitare në Jazhincë, një
kërkesë e kamotshme e bizneseve të Pollogut. “Ne jemi duke punuar në tri pika doganore, ku për momentin janë duke u ndërtuar
edhe terminalet e posaçme, ku do të vendosim pikat e përbashkëta doganore me shtetet fqinje, ai është kufizimi me Kosovën që
kalon në Bllacë, njëkohësisht edhe në kufirin e Shqipërisë në Qafë Thanë. Pas ndërtimit të këtyre terminaleve që janë në përfundim e sipër, konkretisht në pikën kufitare
në Qafë Thanë, që presim ta vendosim në
funksion gjatë muajt maj, atëherë vijojmë
me procedurat tjera për njohjen e përbashkët të shteteve për certifikatat, kryesisht
për certifikatat të cilat dalin nga Agjencia

për veterinari dhe ushqim, si dhe me përfundimin e këtyre procedurave, me njohjen e
ndërsjellë të këtyre certifikatave, me siguri
në interes të biznesit, në një afat shumë të
shkurtër, do të krijojmë edhe pika të tjera
doganore, me qëllim që të lehtësojmë tregtinë ndërmjet vendeve tona, jo vetëm me
Kosovën por edhe me fqinjët tjera”, tha Bekteshi. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë
Veri-Perëndimore thonë se terminali në
Jazhincë do të ishte lehtësim për sektorin e
biznesit. “Terminali në Jazhincë është nevojë e biznesit të Pollogut, duke e ditur se në
këtë zonë funksionojnë diku rreth 11.000
kompani, nga të cilat më shumë se gjysma
e tyre janë edhe eksportues, dhe njëkohësisht e dimë se edhe Kosova është destinacioni kryesorë për produktet e këtyre kompanive. Prandaj, një terminal i tillë doganor
do të mundësonte që produktet e tyre të
jenë më të lira dhe më konkurruese në treg,
dhe ky terminal do të ishte një lehtësim
shumë i madh dhe një benefit edhe për
anën tjetër të Kosovës. Maqedonia ndaj Kosovës është në suficit të këmbimeve të mal-

lrave diku 3 me 1 dhe mendojmë që hapja e
një terminali doganor do ta rrisë edhe më
tepër këtë suficit në interes të Maqedonisë”,
tha Drilon Iseni, Drejtor i OEMVP-së. Ministri
Bekteshi, nga ana tjetër, nënvizoi se kjo
është edhe obligim që del nga procesi i Berlinit. “Kjo është edhe një obligim i cili del
për vendet e Ballkanit Perëndimor nga procesi i Berlinit, dhe ne si qeveri jemi duke punuar intenzivisht që këto procedura t’i përfundojmë në një periudhë sa më të
shkurtër, mirëpo kjo nuk varet vetëm nga
ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por kjo varet edhe nga institucionet që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë edhe
nga shtetet tona fqinje”, deklaroi Ministri i
Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi. Rikujtojmë
se vendkalimi kufitar në Jazhincë, gjatë vitit të kaluar ishte pika e vetme që lidhte
Maqedoninë dhe Kosovën dhe anasjelltas,
sepse ishte bllokuar aksi rrugor Kaçanik Han i Elezit, prandaj kishte frekuentim
enorm të automjeteve transportuese dhe
kishte shumë pengesa për shkak të mos pasjes së terminalit.

Mbi 60 milionë euro për ekonominë për bizneset e vogla dhe të mesme
Gjevgjeli, 18 prill - Ndërmarrjet e vogla dhe
të mesme kanë vëmendje qendrore në
programin ekonomik të Qeverisë, përmes
dy mundësive, Ligjit për mbështetje financiare dhe Fondit për Inovacione dhe Zhvillim teknologjik, deklaroi zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Koço
Angjushev, duke u përgjigjur në pyetjen e

gazetarëve gjatë vizitës në Gjevgjeli. Duke
theksuar se edhe në Gjevgjeli ka shembull
të mirë të kompanisë e cila a marrë mjete
përmes Planit qeveritar për rritje ekonomike dhe veçmë zbaton projekt, bëri apel
të aplikohet për mbështetje financiare, e
cila sivjet është rritur për 47 për qind në
krahasim me vitin e kaluar. “I inkurajojmë

të gjithë të aplikojnë sepse sivjet shteti ka
determinuar 47 për qind më shumë para
në krahasim me vitin e kaluar. Sivjet ka
mbi 60 milionë euro mjete shtetërore për
ekonominë, kryesisht për ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme. Këtu ka mundësi të
madhe, i inkurajoj të gjithë ata të njihen
me programet”, tha Angjushev.

VAZHDON THIRRJA PËR SUBVENCIONIM

Gjithsej 840 qytetarë kanë aplikuar për inverterë
Shkup, 18 prill - Gjithsej 840 qytetarë kanë paraqitur në thirrjen
publike për subvencionimin për
furnizimin e pajisjeve më bashkëkohore për ngrohje - kondicionerë inventerë për vitin 2019,
që Qyteti i Shkupit e ka publikuar
në mars të këtij viti. Subvencionimi ende është në vijim dhe qytetarët mund të kompensojnë një
pjesë të shpenzimeve të bëra
gjatë furnizimit të inventorëve.
Siç bëri të ditur Qyteti i Shku-

pit, me këtë thirrje përfshihen të
gjithë kondicionerët inventerë që
janë blerë në një janar të vitit
2019. Lartësia e subvencionimit
është në vlerë prej 50 për qind nga
vlera e pajisjes, por jo më shumë
se 15.000 denarë me tatim të
përfshirë personal të të ardhurave. Thirrje do të realizohet sipas
parimit “i ardhuri i parë, i pari
shërbehet” ndërsa do të zgjasë
deri më 30 nëntor apo deri te shterja e mjeteve të parapara finan-

ciare nga Buxheti i Qytetit të
Shkupit për këtë dedikim. Të
drejtë të pjesëmarrjes në thirrjen
publike kanë banorët e Shkupit,
në komunat Aerodrom, Gazi
Babë, Kisella Vodë, Karposh, Çair,
Shutkë, Qendër, Gjorçe Petrov, Butel dhe Saraj të cilët kanë blerë
kondicioner
inventer
për
ngrohjen e amvisërive të tyre
(objekt banimi) në periudhën
nga një janari e deri më 30 nëntor
të këtij viti dhe të parashtrojnë

kërkesë për kompensimin e një
pjese të shpenzimeve.
Në thirrjen publike nuk kanë
të drejtë në pjesëmarrje banorët
(amvisëritë) të cilët kanë objekt
banimi me kyçje të ngrohjes qendrore, pa marrë parasysh në atë
nëse e përdorim, si dhe banorët
(amvisëritë) të cilët kanë objekt
banimi në fazën e ndërtimit dhe
nuk jetojnë në të. Aplikuesi duhet
ta parashtrojë kërkesën dhe
dokumentacionin në zar të mbyl-

ltë deri te “Komisioni për zbatimin e procedurës për subvencionimin e qytetarëve në rajonin e
Qytetit të Shkupit për furnizimin
e stufave me peleta”, në arkivin e
Qytetit të Shkupit, në adresën; bulevardi “Ilnden” numër 82, çdo ditë
pune nga ora 08.30 e deri në orën
16″, theksojnë nga Qyteti i Shkupit. Në vijim janë edhe thirrjet publike për subvencionimin e qytetarëve për furnizimin e stufave me
peleta dhe për biçikleta. (Q.A)
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Destinacioni turistik "Kodra e Diellit"
dhe perspektivat zhvillimore
estinacioni turistik nga
pikëpamja ekonomike,
nuk është vetëm një vend
gjeografik por paraqet
amalgamë të produkteve turistike,
shërbimeve dhe të mirave publike
të konsumuara nën të njëjtën
markë, duke ofruar kështu një eksperiencë të integruar për konsumatorët. Konkurrenca midis destinacioneve turistike në nivel
ndërkombëtar, kombëtar dhe rajonal vazhdon të intensifikohet për
shkak të presionit të globalizimit.
Mënyra për t'u përballur suksesshëm me këto sfida është përmes
zbatimit të një modeli efektiv të
menaxhimit të një destinacioni.
Menaxhimi i destinacioneve përfaqëson strategji kyçe për të joshur
kërkesat e konsumatorëve, për të
siguruar një zhvillim të qëndrueshëm me ndikime pozitive dhe më
pas për të përfituar, mbajtur dhe
për të fituar përsëri një pozicion të
fortë në tregun turistik global.
Mali Sharr me potencialet e
nduarnduarshëm paraqet një destinacion të njohur turistike në pjesën Veriperëndimore të Maqedonisë Veriore. Qendra rekreative Kodra
e Diellit (Popova Sapka) paraqet
shtyllën e destinacionit turistik të
malit Sharr. Kodra e Diellit ishte
ndër destinacionet kryesore për
sporte dimërore jo vetëm në ish Jugosllavi por dhe në Ballkan,
ndërkaq sot kjo qendër është lënë
në mëshirën e fatit. Infrastruktura
hoteliere si dhe ajo rrugore është
katandisur keq. Pjesa dërmuese e
kapaciteteve akomoduese janë gjysmë të rrënuara dhe jashtë përdorimit. Rrënimi i Kodrës së Diellit ka
filluar në dy dekada e ca që i lamë
pas. Kjo nuk ndodhi me Mavrovën
simotrën e saj, të cilën që në vitin
2000 me ligjin e privatizimit e privatizuan dhe pronarit i dhanë kredi
shumë të volitshme për investime
në infrastrukturën turistike. Sot të
gjitha rrugët çojnë drejtë qendrës
Zare Lazarevski në Mavrovë,
ndërkaq Kodra e Diellit u harrua
fare madje nuk përmendet as në
raportet meteorologjike. Me vite të
tëra hapësirat e Kodrës së Diellit
janë duke u shkatërruar si pasojë e
neglizhencës dhe kaosit ndërtimor
jo vetëm në sipërfaqet e parapara e
të planifikuara për ndërtimin e
vikend shtëpizave por dhe më gjerë.
Ndërtimi i një kompleksi fetar ortodoks në piken me nevralgjike të
qendrës në vitet nga 1993 e këndej si
dhe ky fetar islam - xhamia që si
objekt voluminoz prish planin
E përditshme informative
www.koha.mk
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hapësinor të vilave të ndërtuara,
shëmtojnë pamjet rekreative e turistike. Sot tentativa të ndërtimeve
shëmtuese e mafioze shihen edhe
ne lokalitetin në Jelak që ishte i paprekur deri më tani. Ndërkaq nga
Master plani famoz i viteve 2014/15
dhe investimeve të paralajmëruar
prej 30 milion eurove ka ngelur
vetëm një gropë e hapur që shëmton ambientin edhe më shumë.
Destinacionet, të cilat duan të
mbajnë apo të krijojnë një pozicion
konkurrues në tregun turistik, nuk
mund të marketohen (brendohen)
vetëm me një produkt turistik unik,
por duhet të propozojnë sa më
shumë produkte, për t`iu përgjigjur
segmenteve të kërkesës turistike.
Për më tepër duhet të hartohen
strategji të zhvillimit të turizmit në
mënyrë që të krijojnë vlerë për të
gjithë aktorët e përfshirë, duke konsideruar se secili prej tyre përfiton
nga turizmi dhe kontribuon në kostot e tij në mënyra të larmishme, ka
interesa dhe objektiva të ndryshme
dhe në këtë mënyrë percepton dhe
vlerëson përfitimet dhe kostot në
mënyrë subjektive. Si rëndom përpilimit të strategjisë i paraprijnë
analizat e nduarnduarshme. Për të
paraqitur më në mënyrë eksplicite
potencialet e zhvillimit të turizmit
në destinacionin Kodra e Diellit do
të shërbehem me analizën SWOT,

dhe në pika të shkurtra do të radhisë fuqitë respektivisht dobësitë si
faktorë të brendshëm dhe shanset
apo kërcënimet si faktorë të jashtëm. Ndër faktorët e fuqive apo
përparësive numërojmë: atraksione
natyrore të pashfrytëzuara, tradita
në turizmin dimëror , bora e qëndrueshme dhe mesatarja e lartë e
ditëve me diell, relief i përshtatshëm për sporte dimërore dhe verore, afërsi e tregut potencial turistik,
pozita gjeografike e favorshme, burime ujore të shumta liqenet e Sharrit, biodiversiteti i pasur, lidhje të
mira komunikative, rruga e asfaltuar deri në Kodrën e Diellit. Teleferik i cili mund të aftësohet për t u
vënë sërish në funksion me pak
mjete, mundësi për shpallje si Park
Nacional, ekzistenca e fuqisë së re
punëtore, prania e institucioneve
arsimore profesionale Shkolla e mesme hoteliere dhe programi i turizmit në Universitetit të Tetovës, tradita e kultivimit të produkteve
bujqësore dhe blegtore, kultura në
mikpritje, folklori I pasur me plot
laryshi, dhe të ngjashme. Si anë të
dobëta numërojmë: infrastruktura e
lënë padore, cilësi e dobët e shërbimeve turistike, mungesa e strukturave akomoduese , mungesa e vendeve për parkim, mungesë
urbanizimi në pjesën e vilave, mungesa e menaxhimit të mbetjeve,

Nga
Mislim ZENDELI

mungese planit hapësinor, mungesë e klasifikimit të shtigjeve, për fillestar, sportist snoubord etj. Dobësi
në ndjeshmërinë për mbrojtjen e
mjedisit, ndotja e mjedisit nga
mbetjet urbane, mosaplikimi i kontrollit të standardeve të produkteve, marketing i dobët , promovimi i
dobët i qendrës sportive, dobësi të
zbatimit të ligjeve, organizim i
pamjaftueshëm i tregtimit të produkteve bujqësore , mungesa e fuqisë së profesionalizuar punëtore ,
mungesa e bashkërendimit të sektorit privat me atë publik, mungesa
e një qendre të sistemit informativ
turistik për Sharrin në përgjithësi,
mungesa e certifikimit të produkteve, mosshfrytëzimi dhe copëzimi i
tokës bujqësore dhe të tjera. Në grupin e faktorëve kërcënues - risqe paraqiten: problemet pronësoro-juridike, konkurrenca e vendeve fqinje,
pritshmëri të gabuara në raport me
ofertën, mungesë e stabilitetit politik në shtet, rënia e kërkesës së tregut për sportet dimërore, rreziku
nga ngrohja globale dhe faktorë të
tjerë. Nga faktorët tjerë të jashtëm
të përfshirë si shanse apo mundësi
vlejnë të përmenden faktorët në
vijim: mjediset e pandotura nga industria, diversitet i kushteve natyrore, mundësi oferte të bashkërenduar e burimeve natyrore dhe
kulturore, mundësi për organizimin

e ngjarjeve sportive dhe manifestimeve të ndryshme edha gjatë stinëve të tjera, mundësi për krijimin e
pistave të reja të skive në zonat më
të larta dhe më larg qendrës,
mundësi për ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe teknike, mundësi
për koordinim të mirë të Sektorit
për turizëm me strukturat lokale,
mundësi për prodhime BIO ,
mundësi për përmirësimin e ofertës
së produktit endemik, mundësi për
përfshirjen e produkteve karakteristike në ofertën turistike rajonale,
mundësi për ofrimin e paketave të
integruara të mikpritjes, mundësi
për promovimin e energjisë së rinovueshme dhe i kursimit të
energjisë në zonën turistike etj.
Dhe fare në fund mund të themi se
përballja me sfidat e shumta me të
cilat ballafaqohet kjo qendër turistike duhet të adresohen, por shumica nuk do të zgjidhen para se të
fillojë përpilimi dhe realizimi i strategjisë së zgjedhur. Një strategji e
zgjedhur për destinacionin turistik
të Kodrës së Diellit duhet të ofrojë
kornizën për vendimmarrje që do të
mundësojë aktorëve të industrisë
turistike në partneritet me nivelet
publike republikane e lokale të
ndërtojnë aftësitë për një zhvillim
të qëndrueshëm.
(Autori është profesor në fakultetin e Ekonomisë pranë USHT)
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VALBONA HALILI Jam e çmendur
pas shopping-ut
Koha

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Valbonë, më trego
pak për klipin e ri, si erdhi, bashkëpunëtorët?
Klipi i ri është një dedikim
ndaj publikut tim, për mbështetjen që më ka bërë gjithë këto
vite, për vlerësimet dhe duartrokitjet. “Zemrën ma ke borxh”
është një produksion i Don Production, me tekst të Gramoz Kozelit dh Fifit, muzikë të Gramoz
Kozelit dhe video nga Pro Chill
Video. Jam shumë e lumtur për
impaktin që ka pasur tek publiku,
kam marrë mesazhe nga ndjekësit, nga kolegët nga ju mediat, ju
falënderoj pa fund!
KOHA: Me koncertet si i ke
marrëdhëniet tanimë pas kaq vitesh në skenë?
Kam pasur ftesa nga të gjitha
anët e globit dhe ndihem me fat
që njerëzit duan të më kenë në
eventet e tyre më të rëndësishme, sidomos në mbrëmjet e bashkatdhetarëve tanë nëpër botë.
Ndihem e nderuar!
KOHA: E mira dhe e keqja, si
e shikon njërën dhe si tjetrën?
Janë bashkudhëtare të pandashme, madje i shoh të domosdoshme për t`i dhënë kuptim
secilës. Në fund të fundit, është
filozofia e jetës!
KOHA: Merr dhurata, bën të
tilla?
I dashuroj pafundësisht, më
japin energji pozitive. Ndjehem
kaq mirë kur më bëjnë dhurata e
sidomos surpriza, sa nuk di të ta
shpjegoj! Fakti që personi që po
të bën dhuratën, ka menduar deri
në detaje për ty më bën të emocionohem, më tepër sesa vlera e
dhuratës. Gjithmonë jam kureshtare se ç’dhurata do marr,
ndërkohë që unë pothuajse gjithmonë i kam të piketuara dhuratat
për disa nga miqtë e mi. Bëj dhurata të bukura, por më shumë
preferoj të më bëjnë. (qesh)
KOHA: Je një amvisë e mirë,
si i ke relatat me kuzhinën?
Shpenzoj 1-2 orë në ditë në
kuzhinë. E kam pasion, gatuaj
çdo gjë me dashuri dhe më pëlqejnë gatimet e mia. Raportet i
kam shumë të mira, pasi ndër të
tjera, teksa gatuaj, nuk bëj pis e
rrëmujë. Gatim të preferuar? Kam
disa.
KOHA: Kujdesi ndaj vetes
është çështje e rëndësishme në
jetën e një artisteje, edhe me ty

besoj kështu është?
Ah, më ke prekur në pikë të
dobët. Ka vite që masazhet dhe
trajtimet estetike, si pastrimi i
fytyrës, skrabi i trupit, maskat, hidromasazhi dhe sidomos palestra, janë pjesë e jetës sime. Shpenzoj shumë kohë në këto
qendra, pasi kujdesin ndaj vetes e
kam primar. Heq stresin, lodhjen,
bashkëbisedoj me mikeshat e
mia, rigjeneroj qelizat dhe mundohem që me mundësitë që kam,
ta mbaj trupin në formë.
KOHA: Po me paratë, je
dorëlëshuar apo di të kursesh?
Marrëdhëniet me paratë i
kam të ndryshueshme. Kur jam
në prag të një koncerti apo videoklipi, shpenzoj shumë për
blerjen e fustaneve, kurimin e
imazhit apo çdo gjë tjetër që
lidhet me një prezencë skenike
sa më pranueshme për syrin e
spektatorit. Në ditë të tjera, ato
dalin nga kuleta të llogaritura
mirë dhe me dijeninë time të
plotë; arrij ta menaxhoj mirë paranë.
KOHA: E fiksuar pas parfumeve?
E fiksuar pas tyre s'mund të
them, ama që i kam merak
shumë, këtë e pohoj me plot
gojën. Në çantën time gjen gjithmonë parfumin e fundit nga Chanel. Kujdesem të mos dal kurrë
nga shtëpia pa hedhur pak aromë
parfumi. Është domosdoshmëri
për çdo femër.
KOHA: Me peshën si po
shkon puna, ndihesh mirë apo
thua gjithë kohës “duhet të ulë
edhe nja dy kile”?
Po ju them një sekret: Kam
blerë një peshore dhe në
mëngjes, sapo zgjohem nga gjumi, peshohem. Lëviz me disa
gramë më shumë ose më pak, por
kam peshë konstante, pasi nuk e
teproj me ushqimin.
Edhe kur ndodh, e rregulloj
regjimin ushqimor derisa të arrij
peshën që dua. Bëju palestër kështu që nuk e kam shumë problem pjesën e peshës.
KOHA: Me zemrën besoj je
OK nga të gjitha drejtimet?
Tek zemra, për çështjen e
shëndetit, nuk toleroj. Jam
shumë e kujdesshme që me aq
sa kam mundësi, të kujdesem
nga ana shëndetësore për trupin
tim. Rrahjet e zemrës i kam pasur
mirë kohët e fundit, me 2-3 përjashtime të vogla, më tepër si pa-

“Zemrën ma ke
borxh” është klipi më
i ri i këngëtares së
muzikës popullore
dhe asaj moderne
Valbona Halili. Një
realizimi i “Don
Production” dhe klip
nga “Chill Pro”
Valbona sjell një klip
mjaft interesant
dedikuar publikut të
saj. Kemi folur për
InfraRed të gazetës
KOHA për klipin,
koncertet, kujdesin
ndaj vetes, paratë e
shumë e shumë
sfera të tjera nga jeta
e Valbonës
sojë e lodhjes, por çka është më e
rëndësishmja, me zemrën i kam
punët shumë mirë. (qesh)
KOHA: I do gjërat me rregull
apo edhe pak rrëmujë e toleron
nëpër shtëpi?
Nëse ka një gjë që më nervozon e më bezdis, kjo është rrëmuja nëpër shtëpi. Jo se arrij në
ekstrem, pasi edhe mund të
ndodhë që kur jam e lodhur disa
gjëra të mos jenë në vendin e
tyre, por rrëmuja nuk ka ekzistuar
ndonjëherë në shtëpinë time. Kështu jam unë!
KOHA: Flasim pak për shooping që bën Valbona Halili...!
Po të hapësh gardërobën time
e të shikosh çantat, këpucët e
kremrat, do të marrësh
përgjigjen!
Jam e çmendur pas shoppingut, më pëlqen shumë që çdo produkt i ri apo koleksioni më i fundit i ndonjë fustani apo aksesori
tjetër, të bëhet pjesë e gardërobës sime. As që pendohem për
këtë gjë, pasi blerjet janë mirëmenduara; ato vishen gjithmonë
e kudo dhe asnjëherë nuk mbeten stok në shtëpi.
KOHA: Vikendi ku të gjen?
Vikendet do të doja t`i kaloja
pranë shtëpisë, me djalin, duke
lexuar ndonjë libër, gatuar, apo
duke takuar miqtë or ja që angazhimet e tepërta nuk më lënë
shumë kohë.
Gjithsesi, kohën për familjen
e gjej gjithmonë, është gjëja më
e shtrenjtë në jetë.
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IBËR Dua të jem më shume pas
DEARI kamerës, pas publikut...
Nuk e di a ka armë më
të fortë që të dish se
çfarë dëshiron të bësh.
Kur del në
sheshxhirim dhe
aktorët apo pjesa e
ekipit të pyesin se
çfarë duhet të bëjmë
dhe ti saktë e di si ti
udhëzosh dhe ti
drejtosh. Vetëbesimi
dhe ajo që ti e di
ndoshta është arma
më e fortë...
Koha

Bisedoi: Blerand REXHEPI

Ka lindur në Kumanovë në vitin
1990. Shkollën fillore e kreu në
vendlindje, në fshatin Sllupçan,
ndërsa shkollën e mesme në gjimnazin “Sami Frashëri”, Kumanovë.
Shkollën e filmit e vazhdoi në Universitetin për arte audiovisuele
“ESRA” në Shkup, ku edhe diplomoi në vitin 2013 me filmin “Rrëfimi i fundit”. Studimet pos-diplomike i kreu po në Universitetin
“Esra”, ku edhe është emëruar
magjistër i arteve, dega regji-filmi,
me filmin “TOKA” dhe mbrojtje të
temës së shkruar “TO FILM OR NOT
TO FILM”. Ka realizuar një numër të
madh të filmave të metrazhit të
shkurtër. Filmat e tij më të suksesshëm që kanë fituar çmime janë:
“Mes parajsës dhe ferrit" (fitues në
SWIKOS Basel - film fest); “Rrëfimi i fundit” (Best short film në Internationalfilmmaker festival NEW YORK) “MyCityScreams" (Filmi më i mirë, regjia më e mirë,
montazhi më i mirë, në Festivalin
NineEleveven, Prishtinë); Filmi më
i ri “TOKA” ka përfunduar këtë vit
dhe premierën e ka pasur në DokuFest - Prizren dhe pritet të merr
pjesë edhe në festivale të tjera. Në
vitin 2015 fiton çmimin “Milingona
e Artë” për të arriturat e artit skenik. Filmat e tjerë që pritet të kenë
premierë në fillim të vitit tjetër
janë filmi “MAJA” dhe filmi “NOTES”. Njihemi më shumë me Ibër
Dearin përmes intervistës së realizuar për InfraRed të gazetës
KOHA.
KOHA: Ke ndonjë projekt e
s’na e ke thënë akoma më
duket…?
Këto dy vitet e fundit me shume kam punuar në skenarë! E dini
si shkon procesi? Tek ne duhet të
konkurrosh që të fitosh. Unë i

humba tre vite duke konkurruar
çdo vit dhe duke mos gjetur përkrahje, ndërsa këtë vit kam konkurruar për herën e katërt dhe shpresoj që do pranohem. Bëhet fjalë
për një projekt FILM i metrazhit të
gjatë. Nga lexuesit që e kanë
lexuar, është një temë shumë aktuale dhe interesante, t'ju them të
drejtën - edhe për mua është njëri
nga skenarët që më së shumti e
dua. Mezi pres ta bëj film.
KOHA: Gjithmonë të kam
parë shumë të dashuruar pas
punës që bën, por unë dua të di: A
ndjehesh i shpërblyer për të
gjithë lodhjen që ti mban për të
bërë një publik të qeshë apo të
qajë me punën tënde?
Puna me film nuk është punë e
lehtë, jo vetëm tek ne por askund
në botë. Është një barrë e madhe
dhe përgjegjësi. Por si do qoftë pa
marr parasysh lodhjeve dhe konflikteve që i kemi ne shesh xhirime dhe ne realizime, në fund nëse
rezultati është pozitiv dhe publiku
e pëlqen, gjithçka që ka ndodhur
me herët harrohet, lodhja transfor-

mohet me një energji të mirë pozitive që të motivon të vazhdosh të
punosh edhe më shume.
KOHA: Cila është arma jote
më e fortë në film/shesh xhirim?
Nuk e di a ka armë më të fortë
që të dish se çfarë dëshiron të bësh.
Kur del në sheshxhirim dhe aktorët
apo pjesa e ekipit të pyesin se çfarë
duhet të bëjmë dhe ti saktë e di si
ti udhëzosh dhe ti drejtosh. Vetëbesimi dhe ajo që ti e di ndoshta
është arma më e fortë.
KOHA: Ti je prezantuar në publikun shqiptar që në moshë më
të re. A ndihesh i realizuar për atë
që ke sjellë tërë këto vite, apo
mendon se ke akoma punë për të
bërë?
Akoma nuk kam filluar, deri më
sot ka qenë më shume test, prova... do të realizohem atëherë nëse
mund të arrijë moshë 100 vjeçare
me më shume se 40 filma të gjatë.
KOHA: Nëse do të të duhej të
zgjidhje mes një profesioni tjetër
ku do të ofrohej një shumë e
madhe parash dhe këtë që ke do
të thoshin duhet ta bësh pa page-

së, ti cilën do zgjidhje?
Këtë që e kam d.m.th. gati 9
vite e kam pa pagese. Deri me sot
kam realizuar të gjithë filmat me
vetëfinancim. Me shoke dhe njerëz
që më kanë ndihmuar, por
asnjëherë nuk kam marr një rroge ose diçka më shumë nga filmi,
thjeshtë filmi e dua dhe dua të bëj
filma të mirë. Por nëse me ofrohet
një punë tjetre që ka më shumë
para , sigurish që do ta punoj, do
bëj para dhe pastaj do kthehem
përsëri të vazhdoj me realizimin e
filmave.
KOHA: Kush luan një rol të
rëndësishëm në jetën tuaj?
Askush apo asgjë më shume se
familja!
KOHA: U bë kohë e gjatë që je
pjesë e skenës. Ç’mund të më
thuash për këtë eksperiencë aty?
Mendoj se akoma është herët,
akoma jam në fillimet e mia dhe
duhet shumë më shumë të treguar
për një eksperiencë. E di një gjë, se
çdo vit e kuptoj se duhet më
shumë pune dhe më shumë
përkushtim

KOHA: Thonë që artistët nuk
lodhen kurrë, dhe gjithë jetën luftojnë për këtë. Ti ç’mund të më
thuash?
Nuk lodhet kurrë kur ka çfarë
të bëj, unë e di një gjë, kur nuk bëj
asgjë jam i vdekur nga brenda,
ndihem keq, depresion dhe nuk ka
kuptim asgjë. Pikërisht për këtë
vazhdimisht mundohem më mirë
të bëj diçka se sa të rri kot. Shkolla
më e mirë për një artistë është që
vazhdimisht të punoj!
KOHA: Ç'do të thotë për ty të
jesh person publik?
Sot persona publike janë të
gjithë njerëzit që kanë një Facebook dhe mbi 100 likes në post.
Kështu që çdo person që tregon
publikisht për veten e tij është person publik. Unë dua të jem më
shume pas kamerës, pas publikut...
KOHA: Ka pasur raste kur ke
shpresuar të mos të të njohin?
Ne jemi vend i vogël, të gjithë
njihemi. Dhe e kemi tradite qe te te
njohin njerëzit nuk është keq,
është e mire.
KOHA: Përditë bëni prova?
Bëjmë prova kur jemi duke punuar ne Teatër! Ose para çdo xhirimi të ndonjë filmi, Provat janë shume të mira.
KOHA: Batutat i merr nga përditshmëria?
Mendoj se PO, së paku mundohemi t'ia përshtat që të duken sa
më origjinale dhe interesante.
KOHA: Të ishe ti kryeministër,
çfarë do bëje me patjetër për vendin tënd?
Do ta ndryshoja shumë, do të
rrisja rrogat, do punësoja shumë
njerëz, do ti bëja njerëzit shumë
të lumtur, që ta duan vendin dhe të
me duan mua!
KOHA: Sa e lehtë është të
thuash një të vërtetë duke qeshur?
Shumë më e lehtë se sa për ta
thënë duke qenë serioz.
KOHA:
A
ke
dhënë
ndonjëherë një lajm të pakëndshëm nëpërmjet një batute?
Disa herë!
KOHA: Dëshira më e madhe
që ke për momentin?
Ti kem 1 milion dollarë...
KOHA: Batuta që e thua edhe
në jetën e përditshme, cila është?
Zakonisht janë batuta të filmave të huaj. Unë flas me replikat e
filmave.
KOHA: A është Ibër natyrë
hakmarrëse?
Nuk besoj, deri më sot askujt
nuk iu kam hakmarrë!
KOHA: Më thuaj pak, si të ka
gjetur ky vit përsa i përket dashurisë?
Me shumë dashuri.
KOHA: I ke vënë vetes objektiva për vitin 2019?
Po, si çdo vit. Të shkruaj dhe të
mundohem të bëj filma që unë i
dua.
KOHA: Më e rëndësishme për
ty është të arrish ato personale,
apo profesionale?
Për mua, arritjet personale
janë profesionale. Nuk dua ti
ndajë. Filmbërja është gjëja më
personale për mua.
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LAURETA BARDONIQI

Gati për gjithçka
Karriera e saj si bukuroshe e
pasarelave ka nisur shumë
moti, ndoshta më shumë se
një dekadë kur kosovarja që
jeton në Luksemburg u
zgjedh për "Miss Benelux
Luxembourg-2009" që më
pas, në vitin 2010 të merr
pjesë ne "Miss Earth" në
Vietnam, kurse në vitin
2011 përfaqëson po ashtu
Luksemburgun në eventin
"Mis Tourism
International". Këto janë
vetëm disa nga sukseset që
brenda këtyre viteve kanë
ndjekur Lauretën, por për të
njohur më shumë atë lexojmë bashkë intervistën
dhënë për InfraRed të
gazetës KOHA

Jolie dëshiron
t'i rikthehet
Brad Pittit
Brad Pitt dhe Angelina Jolie tronditën botën kur njoftuan planet e tyre
për divorc në Shtator të 2016. Ndonëse kanë kaluar 2 vite e gjysmë që kur
Angelina firmosi divorcin, i gjithë procesi i ndarjes ka qenë nën vëmendjen
e mediave.
The Sun ka publikuar një shkrim
ku thotë se 43-vjeçarja ka ndryshuar
qëndrim ndaj ish bashkëshortit dhe
dëshiron të rikthehet sërish me Brad.
Burimet janë shprehur për të përditshmen angleze se ajo po zvarrit negociatat e divorcit me shpresën se do të
pajtohen.
Por pavarësisht se Jolie kërkon të ribashkojë familjen e madhe, The Sun
shkruan se Pitt nuk është i interesuar
të kthehet me të. Ajo çfarë ai do, është
vetëm që të dy të mbajnë një
marrëdhënie miqësore për hir të 6 fëmijëve të tyre.

Ju rrëfej dhunën
e Johny Depp
Me lot në sy dhe e tronditur. Kështu shfaqet Amber Heard gjatë rrëfimit para avokatit të saj për mënyrën se
si ishte dhunuar nga ish-bashkëshorti i saj, Johny Depp. Video e publikuar
së fundmi nga Daily Mail, i përket gushtit të 2016 kur çifti kishte nisur procedurat e divorcit.
“Ai e hodhi telefonin me sa fuqi kishte në fytyrën time. Unë ula kokën
dhe i thashë që më ke goditur në sy.
Fillova të qaj dhe ai më kapi prej flokësh dhe duke më thënë, më ler të të
shoh se ku të kam goditur. Po sikur të
të shkul flokët tani më thoshte teksa
më lëvizte kokën nga njëri krah në tjetrin. Është e vështirë ta përshkruaj”.
Rrëfimi i Ameber është një nga
provat që avokatët e 32-vjeçares kanë
dorëzuar në gjykatë javën e kaluar,
duke kërkuar një dëmshpërblim prej
50 milionë Dollarësh nga aktori amerikan. Heard dhe Depp u martuan në
2015, ndërsa në Maj 2016 ajo kërkoi
divorcin duke e akuzuar për dhunë.

Koha

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si shkoi dita sot dhe pse ia vlejti ta jetoje atë?
Si çdo ditë tjetër plot motivacion e vullnet, çdo sekondë e jetoj dhe e di se ja vlen,
sepse di si ta shijoj.
KOHA: Sapo ka nisur viti si e gjeti Lauretën?
Gati për gjithçka.
KOHA: Cilat janë risitë që do shoqërojnë këtë vit a do të shohim në ndonjë
projekt?
Ky është viti im!
KOHA: Je një ndër emrat më të rëndësishëm të pasarelave… Po e vogël, çfarë ke
dashur të bëhesh?
Kjo që jam sot.
KOHA: Cila është gjëja më e mirë që
ke bërë në jetë?
Besuar dhe dashur ata që i kam ende
në jetë sot.
KOHA: Po ajo që duhet ta kishe menduar më gjatë dhe për të cilën je penduar?
Që nuk i dhashë më shumë përqafime
babit sa ishte gjallë...
KOHA: Çfarë keni të përbashkët ti dhe
moda, që nuk qëndroni dot larg njëri-tjetrit?

Është pjesë e mendjes time dhe ndoshta kjo është ajo që na bashkon.
KOHA: Kushdo që e ka provuar televizionin, e di sa e vështirë është të jesh përditë në ekran me gjëra interesante?
Për mua jo, sepse e bëj me dashurinë
më të madhe.
KOHA: A është e vështirë të jesh Laureta?
Aspak, sepse jam vetvetja.
KOHA: Ka pak apo shumë si ti?
Gjithkush është ai apo ajo në mënyrën
e vet.
KOHA: Çfarë ka për të mbetur gjithmonë e pandryshuar te ti?
Aura që kam.
KOHA: Çfarë po përpiqesh të ndryshosh më shumë te vetja e nuk po ia arrin dot?
Të besoj se njerëzit s’janë siç kanë qenë
dikur...
KOHA: Ti je shumë aktive në mediat
sociale… Nuk lodhesh ndonjëherë duke
qenë në kontakt të vazhdueshëm me
njerëz që i njeh e s’i njeh?
Jo e dua këtë punë, prandaj e bëj... fansat janë ata që më motivojnë.
KOHA: Kur bëhet e lodhshme kjo
punë?
Atëherë kur punën që bën nuk e vlerësojnë të tjerët e ti ke ecur mbi zjarre për
të...
KOHA: A ka ndonjë moment kur dëshiron thjesht, të vësh gjithçka në “off ”
për disa kohë?
Po kur iki në pushime larg...
KOHA: Ke tentuar ndonjëherë ta bësh?
Po e bëj shpesh.
KOHA: Të pëlqejnë udhëtimet…por
çfarë pasionesh të tjera ke?
Udhëtoj më shumë se ç’duhet.
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Takimi i Berlinit: Çka
presin Kosova dhe Serbia?

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nuk
pret që në takimin e Berlinit për Ballkanin
Perëndimor, që mbahet me datën 29 të këtij
muaji nën organizimin e Kancelares gjermane Angela Merkel dhe Presidentit francez
Emmanuel Macron, të ketë ndonjë propozim për marrëveshje Kosovë-Serbi. Në këtë
mënyrë, Presidenti Thaçi hodhi poshtë
spekulimet në disa medie të Prishtinës dhe
ato të Serbisë, ku shkruhej se “po zhvillohen
biseda të fshehta”, para takimit të Berlinit
me synimin arritjen e një marrëveshje Kosovë-Serbi.
“Si president jam në konsultim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë për
zhvillimet në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Takimi i Berlinit do të jetë vazhdimësi e interesimit të Gjermanisë dhe Francës
për Kosovën dhe rajonin tonë. Ne e mirëpresim dhe e përshëndesim këtë iniciativë.
Bazuar në konsultat që kam zhvilluar, nuk do
të ketë asnjë plan që do të propozohet për
marrëveshjen Kosovë-Serbi. Për më tepër,
nuk ka asnjë agjendë të fshehtë prapa këtij
takimi”, shkroi në profilin e tij Presidenti
Thaçi. Ai thotë se nga takimi i Berlinit pret
rikonfirmim të perspektivës evropiane për
rajonin e Ballkanit.
“DEKLARATA RETORIKE”
“Presim që, në fund, ky takim të rezultojë
me një deklaratë retorike të përgjithshme,
paraprakisht të dakorduar mes pjesëmarrësve, e cila ndër të tjera do të rikonfirmojë së
paku perspektiven evropiane të rajonit tonë,
thellimin e reformave sidomos në sundimin
e ligjit, si dhe do të theksojë domosdoshmërinë e normalizimit të marrëdhënieve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Kosovën
do të ishte tepër dëshpëruese në rast se edhe
në këtë takim, Franca dhe Gjermania, dështojnë të harmonizojnë qëndrimet e tyre për
vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë”, shkroi Presidenti Thaçi, duke
rikujtuar se “Kosova mbetet vendi i vetëm i
izoluar në Evropë”.
“Prandaj, të flasësh për perspektiven
evropiane të Kosovës, qoftë edhe vetëm në
mënyrë retorike, është më tepër se hipokrizi”, thotë Thaçi.
Edhe Presidenti i Serbisë, Aleksandar

Vuçiq, nuk pret që nga takimi i Berlinit do të
ketë ndonjë marrëveshje Kosovë-Serbi, por,
e pranon që siç thotë “do të ketë biseda të vështira me përfaqësuesit shqiptar”.
“Bisedimet nuk kanë asnjë lidhje me
asnjë zgjidhje për Kosovën, por atje tema e
takimit do jenë taksat dhe vazhdimi eventual i dialogut me Prishtinën. Asnjë zgjidhje
nuk është afër, kur bëhet fjalë për Kosovën.
Priten bisedime të rënda me përfaqësuesit
shqiptar, nuk do të jetë lehtë as me Merkel
dhe Macron, por kjo nuk ka të bëjë me
ndonjë zgjidhje për Kosovën”, citojnë mediet në Serbi, Presidentin Vuçiq. Presidenti i
Serbisë, ka vënë një ultimatum për Kosovën
që ta heq taksën ndaj mallrave të saj deri
më datën (06.05), në të kundërtën do të ndëmerr siç thotë, “kundërmasa ndaj Kosovës”.
“Nëse taksa ndaj mallrave serbe nuk hiqet deri më 6 maj, atëherë do të mbahet një
seancë speciale e Komitetit Kryesor të (SNS)së në Serbi, në të cilin do të dalim me masa
kundër Prishtinës”, citohet Aleksandar Vuçiq.
HARADINAJ DHE TAKSAT

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, vazhdon ta mbajë qëndrimin se taksa
ndaj mallrave të Serbisë mund të hiqet
vetëm atëherë kur Serbia ta njoh pavarësinë
e Kosovës. “Nuk po paragjykoj çka do
ndodhë me 6 dhe pas 6 majit, por ajo që po
apeloj tek të gjithë vendimmarrësit në Serbi është që në vend të ultimatumeve duhet
t’i kthehemi tavolinës dhe të arrijmë një
marrëveshje për njohje reciproke. Është pa
që ultimatumet, kërcënimet, nuk japin rezultate të duhura në Ballkan dhe tavolina,
marrëveshja mund të na çon përpara.
Udhëheqësit serbë të ulen e ta arrijmë një
marrëveshje për njohje reciproke me Kosovën në kufijtë ekzistues”, tha Ramush Haradinaj.Nga ana tjetër, Kryetari i kuvendit të
Kosovës Kadri Veseli, thotë se “çështjet e hapura me Serbinë duhet të përfundohen në
mënyrë që të hapet ardhmëria evropiane
për vendin”.
“Unë besoj që do të bëhemi bashkërisht,
pushteti dhe opozita që t’i lëmë inatet mes
vete dhe të përfundojmë çështjen me Serbinë. Kosova është shtet i pavarur e sovran
dhe nuk ka asnjë dilemë dhe ne po flasim

vetëm për raportet Kosovë-Serbi drejt Bashkimit Evropian, por në çështjen e së ardhmes së Kosovës, ne as që do të hapim diskutim për atë çështje për vet faktin se territori
dhe institucionet janë një e të pandashme
dhe janë të qytetarëve të Kosovës”, ka thënë
Kadri Veseli.
PRITJET E ANALISTËVE

Sidoqoftë, takimi i Berlinit me datën 29
prill, ndodhë në kohën kur ka një ashpërsim të retorikes politike Prishtinë-Beograd
dhe në periudhën e bllokadës së dialogut
ndërmjet dy vendeve. Naim Rashiti, udhëheqës i Institutit Ballkanik për Politika Zhvillimore, thotë se “takimi në Berlin më 29 Prill,
i liderëve të BE-se, Gjermanisë e Francës me
vendet e Ballkanit ka për qellim të i jap
shtytje:
– Miratimit të negociatave për Republikën Veriore të Maqedonisë,
– Shtytje përpara për fillimin e negociatave për Shqipërinë po ashtu, edhe pse
gjithnjë e më e vështirë. Por ende duhet
shtyrë ashtu që mos të ketë ndarje,
– Shtyrje përpara e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën,
– Dhe tentime për të rinisur dialogun Kosovë-Serbi.
“Gjermania po bën përpjekje që duke
pasur presidentin francez në takim të shtyj
se paku tri pikat e para, sepse Franca ende po
kundërshton. Ky takim do të jetë kyç për këto
tri çështje, mund të jetë takim i lajmeve të
mira dhe takim i lajmeve shumë të këqija.
Ceshtja e dialogut Kosovë Serbi është më e
komplikuar sepse as këto dy vende nuk do të
mund të përparojnë dialogun shumë, pa BEnë dhe SHBA-së”, thotë njohësi i politikave
Ballkanike Naim Rashiti.
Qëndrimi i Gjermanisë lidhur me dialogun Kosovë-Serbi është që dialogu duhet të
vazhdojë për normalizimin e marrëdhënieve. Këtë e thanë në Prishtinë dy deputetët e
Bundestagut Gjerman, Peter Bayer nga
(CDU) dhe Christian Schmidt nga (CSU) që
ishin për vizitë në Kosovë në fillim të këtij
muaji. Ata thanë se “Kosova dhe Serbia,
duhet të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve”, por, ata janë “kundër
këmbimit të territoreve”. (DW)

Brukseli nuk ka asnjë
kërkesë për heqjen e
liberalizimit të vizave
për Shqipërinë
Komisioni Europian është në dijeni të
mocionit të miratuar në Parlamentin holandez, por nuk ka marrë asnjë njoftim
nga asnjë shtet anëtar për të filluar ndërprerjen e regjimit të liberalizimit të vizave, deklaroi zëdhënësja e Komisionit Europian, Natasha Bertaud, raporton
agjencia italiane e lajmeve “Agenzia
Nova”.
“Ka një procedurë specifike për pezullimin e regjimit të liberalizimit të vizave.
Sot nuk kemi marrë asnjë njoftim nga
asnjë shtet anëtar që të kërkojë ndërprerjen e sistemit të vizave”, sqaroi
zëdhënësja e KE-së.
“Nëse do të ndodhë, ne do e analizojmë
me kujdes, do e vlerësojmë dhe do të
përcaktojmë nëse nevojiten veprime”, tha
ajo.
Për më tepër, zëdhënësja u shpreh se “Komisioni ka publikuar në dhjetor 2018 një
raport mbi vlerësimin e regjimit të liberalizimit të vizave për vendet e partneritetit
lindor dhe vendet e Ballkanit Perëndimor
dhe ka dalë në përfundimin se të gjitha
vendet, përfshirë edhe Shqipërinë, vazhdojnë të përmbushin kriteret e kërkuara,
por janë të nevojshme shumë veprime të
tjera”.
Ky saktësim i Bertaud erdhi një ditë pasi
në Parlamentin holandez u votua në favor të pezullimit të regjimit të liberalizimit të vizave për udhëtimet e qytetarëve
shqiptarë në zonën Shengen (ATSH)

Vuçiq: Nuk do
ta pranojmë
marrëveshjen, nëse
nuk marrim asgjë
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se i
duket atij se të gjithë në rajon, si dhe
njerëzit në Serbi, Evropë dhe në mbarë
botën kanë varrosur çdo mundësi për
ndonjë marrëveshje.
Ai vuri në dukje se Serbia u përpoq me
çdo gjë për të arritur një kompromis mbi
Kosovën. Në një deklaratë për Blicin serb,
Vuçiq theksoi se Serbia ka treguar vullnet
të mirë, transmeton Klan Kosova.
“Është e rëndësishme që Serbia të tregojë
se është e gatshme të flasë, se është e
gatshme të arrijë një kompromis, por nuk
do ta pranojmë se nuk do të marrim
asgjë. Më duket se të gjithë në rajon, si
dhe njerëz në Serbi, Evropë dhe në të
gjithë botën u varrosën çdo shans për
ndonjë marrëveshje”, tha ai.
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Parlamenti Evropian
të mërkurën ka bërë
thirrje për zgjerim të
mbrojtjes së kufijve të
BE-së, duke e shtuar
numrin e rojeve
kufitare për 10.000
persona, raporton
EuroNews
10,000 roje kufitare të BE-së do
të vendosen në kufijtë evropian
deri më 2027. Parlamenti Evropian
ka miratuar masa të reja për të siguruar kufijtë e jashtëm të
Evropës.
Evropa ka më shumë se 13,000
km kufij të jashtëm dhe afërsisht
66,000 km në det. Rritja e sigurisë
po bëhet me qëllim që të ketë më
shumë siguri në kufijtë e jashtëm
të Evropës.
Agjentët e sigurisë do të kujdesen për sigurinë e kufijve, do të
luftojnë krimin e organizuar dhe
do të menaxhojnë migrimin.
Katër vite pas fluksit të madh të
refugjatëve që arritën në vendet e
BE-së, Parlamenti Evropian vendosi që të marrë masat përfundimtare për ndaljen e refugjatëve. Deputetja i Parlamentit Evropian,
Julie Ward, tha se një numër i
madh i emigrantëve dhe re-

BE-ja do të vendosë 10.000
roje kufitare deri më 2027

fugjatëve jetojnë në kushte
jonjerëzore.
“Situata për shumë emigrantë,
fatkeqësisht mbetet ende tragjike”
tha Ward, deputete britanike në
Parlamentin Evropian.
Ndërsa deputeti grek i Parlamentit Evropian, Notis Marias, tha
se numri i refugjatëve që arrijnë
në kampet e Greqisë gjithmonë e
më shumë po rritet, dhe ata po i

shfrytëzojnë ishujt grek për të hyrë
në BE. “Në Greqi, njerëzit po protestojnë. Ata nuk mundet të pranojnë më shumë njerëz” tha Marias, duke shtuar se ai e mbështetë
rezolutën për shtimin e rojeve kufitare. Ndërsa Roberta Metsola, deputete konservatore e Parlamentit Evropian tha se, udhëheqësit e
Evropës gjithmonë kanë premtuar
për një rritje të rojeve të sigurisë në

kufijtë e jashtëm të BE-së, por një
gjë e tillë kurrë nuk është arritur.
“Vetëm nëse kufijtë e jashtëm
janë të mbrojtur mirë, është e mundur që kufijtë e brendshëm të i
mbajmë të hapur” shtoi Metsola.
Kërkesat për një shtim të rojeve kufitare në kufijtë e BE-së, janë rritur
shumë pas valës së madhe të refugjatëve, të cilët erdhën nga Lindja
e Mesme dhe Afrika Veriore.

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

S’ka Brexit, thonë ekonomistët
Shanset që Brexit të anulohen
tani janë më të mëdha se gjasat që
Britania do të largohet nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje, sipas ekonomistëve në një sondazh
të Reuters, i cili përsëri i shtyu
pritjet e tyre kur Banka e Anglisë
do të rrisë normat e interesit, transmeton lajmi.net.
Javën e kaluar, BE vonoi Brexit
deri në fund të tetorit, duke shmangur tani rrezikun e një largimi të
papritur britanik, që investitorët
dhe politikëbërësit kanë frikë se do
të dëmtonin të dyja ekonomitë.
Në sondazhin e fundit mujor

të Reuters, të marrë 12-17 prill, probabiliteti mesatar Britania dhe BE
do të ndahen në mënyra të çrregullta – ku nuk është dakord marrëveshje – mbahen të qëndrueshme
në 15 përqind të dhëna në mars, më
e ulëta që kur Reuters filluan të
pyesin në korrik 2017.
Vetëm një nga 51 të anketuar
dha një vlerë mbi 50 përqind.
“Përveç faktit se tani Brexit nuk
ka më shumë mundësi, rruga përpara është aq e paqartë sa gjithmonë. Një marrëveshje (dhe gjasa
për një Brexit më të butë) ende
duket më shumë se jo, “thanë eko-

nomistët e BNP Paribas. “Por ne
jemi skeptikë se kjo do të ndodhë
në çdo kohë”. Kjo gjë bëri me pikëpamjet e shumicës së ekonomistëve të anketuar, të cilët thanë se të dy
palët do të zgjidhnin përfundimisht një marrëveshje të tregtisë së

lirë, siç kanë në të gjitha sondazhet
e Reuters që nga fundi i vitit 2016.
Britania duke qenë anëtare e
Zonës Ekonomike Evropiane, duke
paguar në buxhetin e BE për të
ruajtur qasjen në tregun e vetëm
të BE, ishte përsëri në vendin e dytë.

Franca hap
konkursin për
majën e katedrales
së djegur
Franca ka ftuar arkitektë nga e
gjithë bota të paraqesin projektet e tyre për një majë të re që do
të qëndrojë në mbi katedralen e
Notre Damit. Kryeministri
Edouard Philippe u tha gazetarëve se shpresonin për një majë të
re që do të adaptohej me teknikat dhe sfidat e erës sonë”.
Presidenti Emmanuel Macron,
premtoi se katedralja do të ndërtohet, madje më e bukur se më
parë, duke shtuar se ai do që punimet të përfundojnë brenda
pesë vitesh, edhe pse ekspertët
paralajmërojnë se kjo do të
kërkonte dekada. Maja e shkatërruar, iu shtua katedralesh gjatë
restaurimeve të shekullit të 19,
kryesuar nga arkitekti francez
Eugene Viollet le duc. Por, kryeministri Philippe, nuk është i sigurt nëse maja duhet rikrijuar siç
ishte konceptuar nga Viollet le
duc, apo nëse Notre Dame duhet
pajisur me një majë të re.
“Konkursi ndërkombëtar do të na
mundësojë të vendosim nëse do
ta rindërtojmë majën. Do ta
rindërtojmë siç ishte apo do t’i
japim katedrales një majë të re”,
tha kryeministri Edouard Philippe. Mbi 800 milionë euro janë
premtuar deri më tani nga një
numër kompanish dhe manjatësh biznesi për të rindërtuar sajtin
e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Philippe premtoi se çdo
euro e paguar për ndërtimin e
Notre Damit, do të shërbejë
vetëm për këtë qëllim dhe asgjë
tjetër ndërsa njoftoi edhe një reduktim taksash për ata që japin
donacione për rindërtimin.

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

“Deutsche Bank”, pjesë e skemës së pastrimit të parave ruse
“Deutsche Bank” u përdor për të pastruar parà përmes rrjetit korrespondues bankar të
saj, duke lejuar kësisoj pagesa të paligjshme ruse të kanalizoheshin drejt Shteteve të
Bashkuara, Bashkimit Europian apo edhe Azisë

Banka kryesore e Gjermanisë,
“Deutsche Bank” përballet me gjoba, veprime ligjore e madje deri
në hetimin e stafit të lartë drejtues,
për shkak të rolit të saj në skemën
ruse të pastrimit të parave prej
rreth 20 miliardë dollarësh.

Këtë e bën të ditur “The Guardian”, duke iu referuar një raporti
të brendshëm konfidencial, të
cilën edhe e zotëron.
Banka pranon se ekziston një
rrezik i madh që autoritetet rregullatore në SHBA dhe Britaninë e

Madhe të ndërmarrin “veprime të
qenësishme disiplinore” kundër
saj. Ajo pranon gjithashtu se skandali ka dëmtuar “markën globale”
të saj, e me shumë gjasë do të
shkaktojë “ndrydhje të klientelës”,
humbjen e besimit tek investitorët
dhe një rënie të vlerës së saj në
bursa. “Deutsche Bank” është përfshirë në një operacion të gjerë pastrimi parash, i mbiquajtur “Global Laundromat”. Kriminelë rusë
me lidhje me Kremlinin dhe KGBnë përdorën skemën mes viteve

2010 dhe 2014, për të transferuar
parà në sistemin financiar perëndimor. Paratë e përfshira mund të
shkojnë deri në 80 miliardë dollarë, sipas asaj që besojnë detektivët. Kompani mëmë, të vendosura kryesisht në Britani, “huazuan”
parà te njëra-tjetra. Kompanitë shpallën më pas falimentin për shkak
të borxhit fiktiv tejet të madh.
Gjykatës të korruptuar në Moldavi
“verifikuan” borxhin, e kësisoj miliarda u transferuan nga Moldavia
për në vendet balltike, përmes një

banke në Letoni. “Deutsche Bank”
u përdor për të pastruar parà përmes rrjetit korrespondues bankar
të saj, duke lejuar kësisoj pagesa të
paligjshme ruse të kanalizoheshin
drejt Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Europian apo edhe Azisë.
Banka ka qenë totalisht e
pandërgjegjshme për këtë mashtrim, deri kur “The Guardian” dhe
Projekti për Raportimin e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
(OCCRP) nxorën në dritë këtë histori në vitin 2017. (T.Ch)
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Përmbushet profecia e
Viktor Hygo-s, si e parashikoi
ai djegien e Notre Dame
“Nëntor i ftohtë” pas
çmimit në Gjermani,
niset për në Austri
“Nëntor i ftohtë” u dha premierë botërore në
edicionin e 66-të të Festivalit Ndërkombëtar
të Filmit të San Sebastianit në Spanjë, në
shtator të vitit të kaluar
Filmi “Nëntor i ftohtë” i regjisorit kosovar Ismet Sijarina ka
marrë Mirënjohjen Speciale të Jurisë në festivalin e filmit “GoEast”, në Wiesbaden të Gjermanisë. Ky është çmimi i tretë me radhë
që rrëmben ky film, i cili javën që vjen do ta vazhdojë rrugëtimin
në Linz dhe Vjenë të Austrisë.
Regjisori Ismet Sijarina ka thënë se është i lumtur që puna e
realizuar nga i gjithë stafi po kurorëzohet me sukses. Për ta është
kënaqësi e jashtëzakonshme të kenë mundësi të ndajnë filmin me
publikun dhe kritikën ndërkombëtare.
“Çka unë e shoh të rëndësishme është pjesëmarrja në top-festivale, ngase vetëm ta shfaqësh filmin në konkurrencë zyrtare të
këtyre festivaleve për ne do të thotë shumë”, ka thënë Sijarina.
“GoEast”, edicioni i 19-të i të cilit ka përfunduar të martën
mbrëma me ndarjen e çmimeve, është festival i përkushtuar ndaj
përvojës kinematografike, zhvillimeve të reja dhe temave të
rëndësishme, trashëgimisë artistike të filmit të vendeve të Evropës
Lindore. Më shumë se 100 filma artistikë, dokumentarë dhe filma
të shkurtër janë shfaqur gjatë shtatë ditëve të festivalit, i cili
mbahet çdo vit në muajin prill që nga viti 2001. Është i angazhuar
për ngritjen e vetëdijes publike, diversitetit dhe pasurisë e kinemasë. Çmimi kryesor në këtë edicion të festivalit shkoi për filmin
“Acid” nga Rusia, nën regji të Alexander Gorchilin. Agjenda e festivalit “GoEast”, e konceptuar si një forum i dialogut lindje-perëndim, dominohet nga pyetjet e identiteteve të shumëfishta evropiane dhe proceseve të transformimeve të shpejta sociale dhe
politike.
“Nëntor i ftohtë” u dha premierë botërore në edicionin e 66-të
të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të San Sebastianit në Spanjë,
në shtator të vitit të kaluar. (Koha.net)

Pas zjarrit shkatërrues, që shkrumboi Notre Dame, libri më i shitur i
momentit, u kthye 'Katedralja e Parisit'. Kjo pas parashikimit të frikshëm
që autori, Viktor Hygo ka shkruar në romanin e tij: Një kishë e të gjitha
kohërave do të digjet për mëkatarët.
Viktor Hygo e kishte përshkruar
me një përpikmëri frikësuese momentin që flakët do të gllabëronin
Katedralen ikonë të Parisit, “Notre
Dame”, në romanin e shkruar në vitin 1831.Tani, njerëzit duket i janë
kthyer pikërisht letërsisë për t’i
ndihmuar të vajtojnë “Notre
Dame”-in.
“Katedralja e Parisit” e Hygoit u
shndërrua në librin më të shitur në
“Amazon” pas shkatërrimit të pjesshëm të saj nga flakët. Gjenialiteti
i shkrimtarit të madh po merret për
profeci, por ndërkohë teoritë konspirative këmbëngulin se ka një
profeci të vërtetë në këtë mes, atë të
Nostradamusit, që e ka para-

shikuar sipas tyre këtë ditë.
“‘Zonja jonë’ do të qajë për të
gjithë ne dhe do të shkëlqejë në distancë. Me ardhjen e pranverës, një
kishë e të gjitha kohërave do të
digjet për mëkatarët”, thuhet të
ketë shkruar ai, duke parashikuar
kështu djegien e katedrales.
Ngjashmëria është e madhe
mes asaj që panë sytë e të gjithë
botës, pasditen e së hënës, dhe përshkrimit që i bën gjiganti i letrave
franceze, momentit kur Quasimodo përdor zjarrin dhe gurët për të
luftuar me turmën poshtë, me
bindjen se kështu do të shpëtonte
Esmeraldën.
“Sytë e të gjithëve ishin drejtuar

te maja e katedrales. Ajo që po
shihnin tani ishte diçka e jashtëzakonshme.
Në galerinë më të lartë, përmbi
rozetën qendrore, dukej një flakë
e madhe që ngrihej ndërmjet dy
kambanareve në një vorbull shkëndijash; ishte një flakë e madhe, e
çrregullt dhe e furishme, së cilës
era i rrëmbente herë-herë ndonjë
thekë, së bashku me tymin. Nën
atë flakë, përfund parmakut të
errët me tërfila vezullues, dy ullukë
që dukeshin si dy gryka përbindëshash villnin pa pushim atë shi të
zjarrtë, currilet e argjendta të të cilit shndritnin në pjesën e poshtme
të zymtë të fasadës”.

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

Pas djegies së Notre Dame’ ndodh e papritura me librin e Hygo
“Katedralja e Parisit” e Hygoit u shndërrua në librin më të shitur në “Amazon”
pas shkatërrimit të pjesshëm të saj nga flakët
Viktor Hygo e kishte përshkruar me një përpikmëri frikësuese
momentin që flakët do të gallbëronin Katedralen ikonë të Parisit,
“Notre Dame”, në romanin e shkruar në vitin 1831.Tani, njerëzit
duket i janë kthyer pikërisht letërsisë për t’i ndihmuar të vajtojnë
“Notre Dame”-in.
“Katedralja e Parisit” e Hygoit u
shndërrua në librin më të shitur në
“Amazon” pas shkatërrimit të pjesshëm të saj nga flakët. Gjenialiteti
i shkrimtarit të madh po merret
për profeci, por ndërkohë teoritë

konspirative këmbëngulin se ka
një profeci të vërtetë në këtë mes,
atë të Nostradamusit, që e ka parashikuar sipas tyre këtë ditë.
“‘Zonja jonë’ do të qajë për të
gjithë ne dhe do të shkëlqejë në
distancë. Me ardhjen e pranverës,
një kishë e të gjitha kohërave do të
digjet për mëkatarët”, thuhet të
ketë shkruar ai, duke parashikuar
kështu djegien e katedrales.
Ngjashmëria është e madhe
mes asaj që panë sytë e të gjithë
botës, pasditen e së hënës, dhe
përshkrimit që i bën gjiganti i le-

trave franceze, momentit kur Quasimodo përdor zjarrin dhe gurët
për të luftuar me turmën poshtë,
me bindjen se kështu do të shpëtonte Esmeraldën.
“Sytë e të gjithëve ishin drejtuar te maja e katedrales. Ajo që po
shihnin tani ishte diçka e jashtëzakonshme. Në galerinë më të
lartë, përmbi rozetën qendrore,
dukej një flakë e madhe që ngrihej
ndërmjet dy kambanareve në një
vorbull shkëndijash; ishte një flakë
e madhe, e çrregullt dhe e furishme, së cilës era i rrëmbente herë-

herë ndonjë thekë, së bashku me
tymin. Nën atë flakë, përfund parmakut të errët me tërfila vezullues,
dy ullukë që dukeshin si dy gryka

përbindëshash villnin pa pushim
atë shi të zjarrtë, currilet e argjendta të të cilit shndritnin në pjesën e
poshtme të zymtë të fasadës”.
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Edi Reja ka
këmbëngulur se ka
zgjedhur Shqipërinë
për me synimin për ta
dhënë maksimumin në
mënyrë që të jetë i
suksesshëm dhe ta
kualifikojë atë në
Kampionatin Evropian
2020 dhe kjo për
çështje financiare.
Edoardo Reja, edhe zyrtarisht
është emëruar trajner i Shqipërisë
të mërkurën, duke nënshkruar kontratë deri në përfundim të fushatës
kualifikuese për Kampionatin Evropian 2020. Në konferencën për
shtyp të organizuar në zyrat e FSHF,
presidenti Armand Duka ka zyrtarizuar ish-trajnerin e Napolit dhe
Lacios si pasues të Kristian Panuçit
në krye të kuqezinjve. Në praninë e
mediave Reja firmosi kontratën që
do ta lidhë me Shqipërinë deri në
fund të kualifikueseve të Euro 2020
dhe nëse do të arrihet objektivi
atëherë mund të flitet edhe për rinovimin e marrëveshjes ashtu siç e
konfirmoi edhe vetë trajneri 73vjeçarin. Presidenti i FSHF Armand
Duka gjatë pyetjeve të medias u
shpreh: “Mendoj se kemi bërë
zgjedhjen e duhur. Një trajner me
shumë eksperiencë, do të japi atë
që ka nevojë ekipi pasi kombëtarja
ka futbollistë të mirë që luajnë me
ekipe të mira por që kanë nevojë
për një trajner ekspert për t’i vendosur në fushë. Çfarë kemi biseduar në Shkodër e tha trajneri, por

Zgjodha Shqipërinë për
të bërë mirë, jo për para

pas ndeshjes i kam kërkuar një opinion nëse e njeh Shqipërinë nëse e
ka parë më parë, por pa e menduar.
Megjithatë, në atë moment më lindi në ide si kandidat i mundshëm
për Kombëtaren. Më pas kemi
shkëmbyer telefonata, kemi udhëtuar sëbashku me zëvendëspresidentin Lutfi Nuri, dhe Shulkun,
jemi takuar në Bolonja. Ajo çfarë
më ma ka bindur më shumë është
eksperienca e madhe e Edi Rejas,
dhe fakti se kishte shumë informacion për lojtarët e ekipit shqiptar
dhe jo vetëm për ata që luajtën në
Shkodër. Në dy këndvështrime nuk
do i thosha jo rikthimit të Lenjanit,
e para më ka gëzuar shumë mua

personalisht dhe të gjithë shqiptarët, E dyta do të kondicionoja
trajnerin në zgjedhjet e tij. Ndërsa
duhet thënë se Lenjanit i ka shkuar
ftesa shumë jashtë afateve”, ka deklaruar Duka. Nga ana tjetër, Edi
Reja ka këmbëngulur se ka
zgjedhur Shqipërinë për me synimin për ta dhënë maksimumin në
mënyrë që të jetë i suksesshëm dhe
ta kualifikojë atë në Kampionatin
Evropian 2020 dhe kjo për çështje
financiare. “Pjesa financiare nuk ka
ndikuar tek unë. Kam filluar të
luajë që 18 vjeç dhe nuk kam ndalur. Nuk kam ardhur për pjesën financiare, por të bëj mirë”, tha Reja
pas prezantimit të tij në kryeqyte-

tin shqiptar. I pyetur përse ka nënshkruar kontratë kaq afatshkurtër,
73-vjeçari tha se qëllimi i tij nuk
është kontrata por të bëjë mirë në
ndeshjet kualifikuese me synim
për ta kualifikuar Kombëtaren shqiptare. “E nisa me projekt të
shkurtër, pasi nëse gjërat nuk
shkojnë mirë për të dyja palët pse
të vazhdojmë. Nëse gjërat shkojnë
mirë atëherë i zgjasim bashkëpunimin. Ne duam të kualifikohemi në
Evropë. Objektivi ynë primar është
të bëjmë mirë në sfidat e ardhshme. Kjo është primare dhe jo kontratat e mia”, shtoi Reja. “Nuk nënshkruaj më shumë se një vit në
asnjë punë. Kam kontratë deri në
nëntorin e 2019. Kisha mundësi të
trajnoj në Itali, por thashë se nuk
do të drejtoj më një klub vetëm
kombëtare. Nëse do më vinte një
kombëtare do e merrja në konsideratë. Takova Duka dhe folëm. Më
pas, ai më mori në telefon dhe më
tha nëse do të doja të merrja Shqipërinë. Jam i kënaqur për këtë eksperiencë, pasi nuk është njësoj si
në kombëtare si në klub. Më duhet
të ndjek lojtarët dhe t’i përzgjedh.
Objektivi im është të jap maksimumin tim. Nuk jam një person që
premtoj shumë dhe them se do bëj
namin. Do mundohem të bëj maksimumin tim dhe aq”, theksoi ai.

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

Takimi Pobeda - Shkupi luhet në Koçani
Asani: Duhet të
japim maksimumin
deri në fund
Shkup, 18 prill - Futbollisti Shkupjan,
Jasir Asani është golashënuesi
numër një i skuadrës së Partizanit
për këtë sezon. Në një intervistë për
“Rtsh sport”, sulmuesi i kryeqytetasve
flet mbi arsyet që çuan në këtë Partizan kryesues dhe ndan një aspekt të
lojës së tij që është përmirësuar
shumë me ardhjen e trajnerit Gega
“Kemi bërë një kampionat shumë të
mirë. Merita është e të gjithëve jo
vetëm e imja. Të gjithë kemi bërë
maksimumin që të jemi në vend të
parë. Jemi përmirësuar të gjithë jo
vetëm unë. Në ndeshjet trajneri na
jep detyra të vështira, por duke thënë
maksimumin kemi arritur t’ia dalim
të fitojmë shumë herë. Kthimin në
mbrojtje e kam pasur shumë problem, por ardhja e trajnerit Gega më
ka ndihmuar shumë. Kemi edhe shtatë ndeshje. Duhet t’i marrim ngadalë ngadalë një nga një, pasi akoma
nuk kemi mbaruar. Sipas meje duhet
të japim maksimumin dhe këto katër
ndeshje”, përfundoi Asani.

Shkup, 28 prill - Skuadra e Pobedës vazhdon të ndërrojë stadiumet dhe qytetet, për të zhvilluar ndeshjet e Ligës së Parë
Futbollistike të Maqedonisë. Të
shtunën, Pobeda do të luajë në
Koçani, në stadiumin “Nikola
Mantov”, aty ku luan skuadra e
Osogovës. Përballja me FC Shkupin do të zhvillohet në këtë stadium dhe është mjaft i rëndësishëm për skuadrën vendase në
garë për mbijetesë. Qyteti i Koçanit është një nga qytetet, ku Po-

BASKEBOLL

beda ka zhvilluar sfidat e Ligës
së Parë, pasi që më parë ka luaj-

tur në Kërçovë, Ohër dhe Manastir.

Senad Gashi:
Kam mësuar
nga gabimet, e
mund Çisorën
Boksieri shqiptar Senad Gashi
do të ndeshet më datë 20 prill
me një emër të njohur të
botës së boksit si Derek Çisora. 28-vjeçari nga Peja ka një
rekord prej 17 fitoresh dhe dy
humbjesh. Është për t’u vlerësuar fakti se të 17-ta fitoret e
Gashit kanë ardhur me
nokaut. Në një intervistë për
portalin gjerman
“Boxen1.com”, ai shpjegoi arsyet e humbjes ndaj Karlos
Takam, ndërsa premtoi se kësaj radhe është i përgatitur
për të mundur një emër të
madh si Derek Çisora. “Kisha
vetëm tri ditë kohë për t’u përballur me Karlos Takam. Nëse
do kisha rreth 6 javë kohë për
t’u përgatitur, jam i bindur se
do fitoja. Luftova thjesht me
anë të instinktit, në fund më
mungoi gjendja e duhur fizike
për një duel me 10 raunde.
Një strategji e gabuar ishte
dhe fakti që udhëtova pa trajnerin tim”. “Çisora është një
boksier me eksperiencë që i ka
parë të gjitha. Këtë lloj
kundërshtari nuk ke se si ta
surprizosh. Në dy duelet e
fundit ka treguar një formë të
shkëlqyer. Jam i sigurt se
shikuesit do të dëfrehen nga
kjo përballje”. “Jam i bindur se
mund të fitoj. Kësaj radhe i
kam bërë “detyrat e shtëpisë”.
E kam parë disa herë raundin
e 11-të të duelit të tij me Uajt.
Jam i bindur se dhe unë mund
ta nxjerr nokaut atë”, përfundoi Gashi.

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

Anulohet takimet e plej-autit
Shkup, 18 prill - Takimet e javës së
dytë në Super Ligën e Maqedonisë së Veriut në basketboll të
raundit të ri në takimet e plejautit, nuk do të luhen gjatë ditëve në vijim, siç ishte paraparë me
orarin e caktuar më parë. Ky
është vendimi i Lidhjes së Klubeve të basketbollit, me qëllim që
tu jepet më shumë kohë klubeve
të pezulluara që të shlyejnë
borxhet ndaj Federatës së Basketbollit të Maqedonisë. Gosti-

vari dhe Kumanova, duhej që të
mërkurën të hapnin raundin e
dytë, mirëpo me vendim unanim
të klubeve është vendosur që
ndeshjet e raundit të dytë të zhvillohen gjatë fundjavës së ardhshme. Klubet kanë vendosur që
të dorëzojnë propozimin deri te
Këshilli Drejtues i Federatës së
Basketbollit, që shlyerja e
borxhit të bëhet në katër këste,
në fund të muajit prill, maj, qershor dhe korrik.
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KOMUNAEGOSTIVARIT

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel.+389(0)42213511
fax.+389(0)42214406





Nr. 18-344/3
17.04.2019
Gostivar
Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e
RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ɢ 163/16, 64/18, 168/18), Kryetari i Komunës së Gostivarit
e solli këtë:
LAJMËRIM
Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik se për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për
formimin e parcelave ndërtuese në ɊN-D.39.6 të PKnr.771/1 KɄ Zdunjë me dedikim G2,
G3,G4-Komuna e Gostivarit, Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizim e:

PREZANTIMIT PUBLIK
DHE ANKETËS PUBLIKE

Për Projektet Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelave ndërtuese në ɊND.39.6 të PKnr.771/1 KɄ Zdunjë me dedikim G2,G3,G4--Komuna e Gostivarit që i përfshin
këta kufij:
-

Nga ana veriore me PNnr.D.39.07 dhe PNnr.D.39.09
Nga ana lindore me rrugën “4” (Ce4-Ce4)
Nga ana jugore me rrugën “7” (Ce7-Ce7)
Në anën perëndimore me rrugën f. Zdunjë-Debresh

Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në sallën e
Këshillit të Komunës së Gostivarit me dt. 22.04.2019 (e hënë ) në ora 12:30
Projekti Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelave ndërtuese në ɊN-D.39.6 të
PKnr.771/1 KɄ Zdunjë me dedikim G2,G3,G4--Komuna e Gostivarit do të ekspozohet në
lokalet e Komunës së Gostivarit që zgjatë 5 ditë pune prej 22.04.2019 deri 26.04.2019 çdo ditë
pune prej orës 08:00-16:00.
Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në
sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik mund të
parashtrojnë vërejtjet me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike
nëpërmjet sistemit e – urbanizëm.
Kryetari i Komunës
Arben Taravari
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LIGA E KAMPIONËVE

Costa
akuzohet për
evazion fiskal
Nuk kanë të sosur telashet për
sulmuesin Diego Costa, i cili
vetëm pak ditë më parë u pezullua për 8 javë, për sjellje antisportive ndaj arbitrit në ndeshjen mes Barcelonës dhe
Atleticos së Madridit. Së fundi
braziliani ka përfunduar nën
hetimi ne institucioneve tatimore spanjolle, sipas të cilave,
Diego Costa ka kryer evazion
fiskal në vlerën e më tepër se
një milionë eurove, që nga viti
2014, kohë kur edhe u largua
nga Atletico Madrid, drejt
Chelseat. Justifikimi i sulmuesit të kombëtares spanjolle
ishte se në atë vit ishte rezident në Angli dhe se nuk kishte detyrime ndaj shtetit
spanjoll, por vështirë se mund
t’ia hedhë lehtë. Mediat
spanjolle raportojnë se deri
më tani asnjë njeri i sportit
nuk e ka fituar betejën tatimore me shtetin spanjoll, ndaj
Diego Costa po mendon të largohet nga Spanja në merkaton e verës, për t’u transferuar
në një tjetër shtet.

United refuzon
të përmbush
kërkesat e De Geas
Manchester United frikësohet
se do të humbasin shërbimet e
portierit, David de Gea. “Indipendent” shkruan sot se
marrëveshja aktuale e
spanjollit mbaron në vitin
2020 dhe negociatat tash e
disa kohë kanë ngecur. E gjithë
kjo pasi Djajtë e Kuq po refuzojnë të plotësojnë të vetmin
kusht të spanjollit, rritjen e
pagës javore. Reprezentuesi i
Spanjës kërkon që të paguhet
po aq sa sulmuesi kilian,
Alexis Sanchez, i cili fiton mbi
460 mijë euro. Juventus dhe
PSG janë gati të përmbushin
kërkesat financiare të portierit
në rast se vendos të largohet.
Ndryshe, 28-vjeçari deri më
tani është paraqitur 270 herë
për Unitedin që nga viti 2011
kur u transferua nga Atletico
Madridi.

Pochettino:
Lojtarët
e mi janë
heronj
“Ishte e pabesueshme, mënyra se si përfundoi ndeshja. Jam jashtëzakonisht krenar për djemtë e
mi. Lojtarët e mi janë heronj. Jam shumë i lumtur për ta, shumë i lumtur edhe për tifozët”, ka
deklaruar Pochettino
Tottenham ka humbur sfidën
me Man Cityn, por falë golave të
shënuar jashtë fushës është kualifikuar në gjysmëfinalen e Champions League. Pas ndeshjes, trajneri i Spurs Mauricio Pochettino
ishte në qiellin e shtatë pas kësaj
arritjeje fantastike. “Ishte e pabesueshme, mënyra se si përfundoi
ndeshja. Jam jashtëzakonisht krenar për djemtë e mi. Lojtarët e mi
janë heronj. Jam shumë i lumtur
për ta, shumë i lumtur edhe për
tifozët. Në një moment të vetëm,
shumë gjëra ndodhin në kokën
tënde, zhgënjimi ishte gjigant kur
Sterling shënoi golin e fundit, por
më pas e anuluan. Prandaj e duam
futbollin. Kemi treguar karakter
dhe personalitet të madh. Ishte
një ndeshje e pabesueshme”, ka
deklaruar Pochettino. Trajneri katalonas, Pep Guardiola, mbeti i
lumtur me paraqitjen e skuadrës
së tij, mirëpo mendon se ata
mbetën të dëmtuar nga vendimet
e marra nga VAR-i, që rezultuan
me eliminimin të Manchester
Cityt nga Liga e Kampionëve. Pep
Guardiola u duk shumë i
zhgënjyer me eliminimin e skuadrës së tij nga faza çerekfinale e
Ligës së Kampionëve përsëri, pasi
VAR-i ia anuloi golin e shënuar në
minutat e fundit, që ia siguronte
Manchester Cityt fitoren dhe kualifikimin në gjysmëfinale, për
shkak të pozitës jashtë loje.

“Është e vështirë. Ishim shumë
afër të kalonim tutje. Është keq që
s’kaluam, por duhet ta pranojmë.
Ishte ndeshje e mirë. Në 20 minutat e parë, ishim duke fituar 3;2.
Pesë gola në 20 minuta nuk është
normale. Ne i shënuam golat tona
dhe pjesën tjetër e bëri VAR-i. Llorente shënoi me dorë. Goli i Sterlingut ishte nga një pozitë jashtë
loje.
Gabimet nëpër gara të tilla të
ndëshkojnë shumë. Kemi humbur
një penalti në ndeshjen e parë, e
krijuam shumë raste kundër një
ekipi të vështirë... bëmë gabime
në dy golat e parë sonte. Provuam
deri në fund. Ajo që bëmë në këto
dy sezone është e mrekullueshme”, ka deklaruar Guardiola. Christian Eriksen, po të mos ishte për
VAR, do të kishte marrë fajin e eliminimit të skuadrës së tij me topin e gabuar në kohën shtesë që
çoi në golin e 5-të të Manchester
City-t. Megjithatë, mesfushori i
Tottenham ishte me fat pasi goli u
anulua për pozicion jashtë loje.
“Sot unë jam njeriu më me fat i
planetit. Ndeshja ishte kaotike,
por e bukur. Ishte një ndeshje e
çuditshme, i falëm shumë, por
edhe ata bënë të njëjtën gjë. Tani
do të marrim frymë thellë, do të
jetë një përrallë ndeshja ndaj Ajax
dhe po pres me padurim të
rikthehem në Arena”, ka deklaruara Eriksen.

KLOPPI E KOMENTON
PËRBALLJEN ME LIONEL MESSIN
NË GJYSMËFINALE

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen
Klopp, ka bërë të ditur se ende nuk
është duke menduar për betejën
me Lionel Messin e Barcelonës,
duke shtuar se janë të emocionuar
për këtë përballje, përkundër që
askush nuk ka arritur ta ndalë
argjentinasin deri më tani. Gjiganti i Premierligës, Liverpooli, e mposhti lehtësisht mbrëmë Porton, me
rezultat 4:1, për ta siguruar një
vend në gjysmëfinale të Ligës së
Kampionëve me rezultat të
përgjithshëm 6;1. Pas kësaj arritjeje, skuadra e Jurgen Kloppit
tani do të përballet me Barcelonën
në gjysmëfinale të kësaj gare evropiane. Për ta siguruar vendin në
gjysmëfinale, Lionel Messi i ndihmoi Barcelonës ta mposhtë Manchester Unitedin me rezultat të
përgjithshëm 4:0. Në konferencën
për shtyp pas ndeshjes kundër Portos, Kloppi tha se Messi – që i ka
shënuar 45 gola dhe i ka asistuar 21
të tjera në 42 ndeshjet e këtij sezoni – e ka dëshmuar se është i pandalshëm.
“Faleminderit Zotit që nuk
duhet të mendoj për këtë gjë dhe
i kam edhe disa net të tjera deri
atëherë. Të gjitha kanë tentuar ta
ndalin dhe, deri më tani, askush
s’e ka arritur këtë gjë”, është shprehur Kloppi. “Megjithatë, ne

jemi të emocionuar për këtë sfidë.
Por, kemi shumë punë për të bërë
para se të takohemi me Barcelonën. Do ta shohim”, ka deklaruar
Klopp.
SON BËHET GOLASHËNUESI MË I
MIRË AZIATIK NË HISTORI TË
LIGËS SË KAMPIONËVE

Ylli i Tottenham Hotspur, Son
Heung-min, është bërë golashënuesi më i madh nga Azia në historinë e Ligës së Kampionëve, pas dy
golave ndaj Manchester Cityt. City
shënoi i pari për 1-0 me Raheem
Sterling duke shënuar golin më të
shpejtë të klubit anglez në Ligën e
Kampionëve për vetëm tre minuta
dhe 51 sekonda. Por, ylli i Koresë së
Jugut dhe Tottenhamit, Son, u shfaq rrufeshëm me dy golat të shpejtë që erdhën në minutën e shtatë për 1-1 dhe në të dhjetin për
epërsinë 1-2. Këto dy gola të shënuara kanë bërë që Son të bëjë histori në Ligën e Kampionëve pasi ai
shënoi edhe golin e vetëm në ndeshjen parë në Londër javën e kaluar. Me 12 gola, sulmuesi koreano-jugor tani është golashënuesi
kryesor aziatik në historinë e Ligës
së Kampionëve, duke kaluar ishyllin e Dynamo Kyiv Maksim Shatskikh nga Uzbekistani. Ky ka qenë
një tjetër sezon shkëlqimi për Son,
pasi 26-vjeçari deri më tani ka arritur 20 gola në të gjitha garat për
Spurs këtë sezon.
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21. mars - 20. prill

Do jeni shume xheloze sot ju te dashuruarit dhe kjo mund
te shkaktoje probleme ne çift here pas here. Po nuk ndryshuat nuk
do mund te bëni dot ne jete te qete. Beqaret duhet ta shfrytëzojnë
këtë dite për te reflektuar mbi atë qe duan te bëjnë për jetën sentimentale. Buxheti do jete i kënaqshëm dhe nuk do keni asgjë për çfarë
te ankoheni. Mund te bëni edhe ndonjë investim me shume.

DEMI

21. prill - 21. maj

Nëse doni te afroheni me tepër me atë qe keni ne krah,
mundohuni te bëni sa me shume aktivitete te përbashkëta. Pritet qe
dita te jete e mire. Beqaret do jene ne humorin e duhur për te joshur
këdo qe do pëlqejnë. Jeta e tyre do marre një tjetër drejtim. Ne planin financiar duhen marre masa shume strikte ne mënyrë qe
gjendja te përmirësohet.

HYJNESHA
EGJIPTIANE,
GJARPRI
ME KRAHË

Jeta juaj ne çift do jete mjaft harmonike gjate kësaj dite.
Do ndiheni mjaft mire pranë atij qe dashuroni dhe nuk do preferoheni te ndaheni asnjë moment prej tij. Beqaret do realizojnë disa
takime, por nuk duhet ta kërkojnë me ngulm krijimin e një lidhjeje.
Çdo gjë ka kohen e vet. Ne planin financiar nuk duhen ndërmarrë
hapa te pamenduara sepse situata mund te dale jashtë kontrollit.

19 Prill 1985
INDIANA
UNIVERSITY
---------------------------TREDHJE

ERMONELA
JAHO

23. gusht - 23. shtator

Dite shume e mërzitshme do jete kjo e sotmja për ata qe
janë ne një lidhje. Ne përgjithësi do mbizotërojë rutina dhe mezi do
shtyhet çdo moment. Beqaret do argëtohen pafund me disa persona qe kane njohur se fundmi, por do presin edhe pak për te hedhur
hapa. Buxheti do jete shume me i mire se me pare. Shfrytëzojeni këtë
mundësi për te kryer investimet e menduara.

21. janar - 19. shkurt

Sot do gjendeni ne situata vërtet te vështira ju te dashuruarit dhe nuk do dini çfarë zgjidhjesh te bëni. Mendohuni gjate
dhe po nuk vendoset dot kërkojini partnerit me tepër kohës. Beqaret do kenë një dite rutine dhe pa asgjë interesante. Duhet
ende te presin pak kohe. Ne planin financiar ka rrezik te bëni disa
gabime dhe mund te vuani pasojat.
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20. shkurt - 20. mars

Marrëdhënia juaj ne çift do jete shume me e mire gjate
kësaj dite. Do jeni me te kthjellet ne mendime dhe do hidhni hapat e duhura. Beqaret gjithashtu do jene ne humor te mire dhe gati
te bëjnë çdo lloj çmendurie vetëm për te ndryshuar statusin. Ne
planin financiar bëjini me kujdes llogarite para se te shpenzoni ne
mënyrë qe te mos ju dalin te papritura te pakëndshme.

6
8
2

22. dhjetor - 20. janar

Jeta juaj ne çift nuk do jete aspak problematike gjate
kësaj dite. Do dini gjithmonë si te silleni me partnerin tuaj dhe do
ruani një marrëdhënie te qëndrueshme. Beqaret do kenë një dite
plot ngjyra dhe emocione. Shume gjera kane për te ndryshuar
njëherë e mire për ta. ne planin financiar duhet bere kujdes. Mos
dëgjoni këshillat e te afërmve dhe shmangni dhëniet e huave.

UJORI

RUMANIA
--------------------------VVALLËZIM
AALLËZIM
LA
ATINOT
LATINOAMERIKAN

23. nëntor - 21. dhjetor

Do filloni te bëni plane afatgjata me partnerin tuaj sot
sepse e keni kuptuar qe jeni bere për njeri-tjetrin dhe nuk do
doni te ndaheni kurrë. Beqaret duhet t'i shprehin sa te munden
ndjenjat e tyre sepse asnjëherë nuk i dihet çfarë mund te ndodhe.
Ne planin financiar do dini si t'i zgjidhni te gjitha problemet qe
keni pasur dhe ne fund te ditës do ndiheni shume me te qete.

BRICJAPI

PJATË
PJA
ATTË
E THELLË

24. tetor - 22. nëntor

Dite mjaft e përshtatshme për dashurinë do jete kjo e
sotmja. Do i shprehni me më tepër pasion ndjenjat dhe atmosfera do jete e kënaqshme. Beqareve papritur do ju konkretizohen ëndrrat dhe gjithçka do ju duhet e habitshme. Mire është ta shfrytëzojnë sa te mundin çdo moment. Klima yjore do jete e ngrohte
edhe për financat. Situata do jete shume me e mire nga me pare.

SHIGJETARI

L

24. shtator - 23. tetor

Nëse kohet e fundit partneri juaj nuk është treguar
shume korrekt dhe i sjellshëm me ju, mundohuni t'ia sqaroni me
kujdes gjerat dhe jo te merrni menjëherë vendime. Beqaret do i
kenë mendimet shume te qarta dhe nuk do hedhin aspak hapa te
pamenduara mire. Ne planin financiar do mbizotërojë gjithë
kohës qetësia. Nuk pritet asnjë tronditje ne këtë sektor.
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23. korrik - 22. gusht

Do e kritikoni gjate gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe
marrëdhënia me te mund te ketë disa luhatje. Beni kujdes. Beqaret
do jene impulsive dhe mund te bëjnë disa gabime te pafalshme.
Mendoni pak edhe për te ardhmen jo vetëm për te tashmen.
Gjendja e financave ka për te mbetur e kënaqshme sepse do dini sa
para te shpenzoni e sa te hiqni mënjanë.

PËRBIND
DËSHI
PËRBINDËSHI
ME TRU
UP TË
TRUP
NJERIUT DHE
D ME
KOKË TË DEMIT

ZGA
AVRA,
V
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PAAGIM
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VEÇIMI
Ç
NGAA TËË
TJERËT

SOLISTI
I BITËLLSA
AVVE,
BITËLLSAVE,
XHON

Jeta juaj ne çift do jete e privilegjuar gjate kësaj dite. Ne
çdo moment do ndiheni te qete dhe nuk do ju linde asnjë lloj problemi me partnerin. Beqaret do bëjnë mire te mos ndërmarrin rreziqe te mëdha vetëm për ta ndryshuar statusin e tyre sepse do pendohen. Plutoni do ju ndihmoje t'i zgjidhni shpejt problemet
financiare dhe do e riorganizoni situatën.

22. qershor - 22. korrik
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V
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22. maj - 21. qershor

BINJAKET

FUTBOLLISTI
SHQIPTAROSHQIPT
TAAROZVICËRAN
NË FOTO
FOTO

Mensur
Mamuti

Në këtë datë
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kanë shije të fuqishme derisa janë të freskëta, prandaj lëngu edhe më tutje ka
shijen e frutave që keni përdorur. Lëngjet
e tilla u sugjerohen njerëzve që kanë probleme me kilogramët e tepërt, kolesterinën e rritur ose mungesën e energjisë,
por edhe për ata që janë anemikë, pasi
perimet e gjelbra përmbajnë shumë

hekur. Njëra nga recetat më të popullarizuara vjen nga mbretëresha e Hollivudit
për ushqim të shëndetshëm, Gwinet Paltrow.
Ajo këshillon që nëse keni kilogramë
të tepërt perimet e gjelbra t’i kombinoni
me agrume. Ato maskohen shkëlqyeshëm në shijen e lakrës zvicerane, lakrës
jeshile dhe spinaqit dhe janë të shkëlqyeshme për detoksim. Nevojiten 5 fletë të
mëdha të lakrës jeshile, një limon pa
lëkurë, një mollë e madhe e prerë në flegra, rreth 2.5 cm xhenxhefil i freskët, disa
fletë të freskëta mente. Të gjitha këto i
hidhni në mikser së bashku me 125 ml ujë
dhe i përzieni derisa të bëhet lëng dhe
pastaj mund ta pini.

Rrezikon jetën për të
shpëtuar delen

A E DINI SE...

Një person, i cili ka krijuar lidhje
shpirtërore me një robot, ka zbuluar se po planifikojnë të martohen
së shpejti.
Joey Morris, pasi u dashurua
kokë e këmbë me ‘RoboTroll’ përpara dy vitesh, ka vendosur të martohet me të. Morris, 29-vjeçar, përpara robotit dashuronte një llambë,
një kamion lodër dhe një figurë të
Halloween.
Ai filloi të takojë ‘RoboTroll’ më
2017-ën dhe, që atëherë, ka vendosur të mos ndërrojë partnerin. Joey
morri vesh në moshën 10 vjeçare se
orientimi i tij seksual ishte objektum - që do thotë tërheqje nga
objektet.

ai kapi delen që peshonte 50 kg nga qafa
dhe me krahun tjetër mundohej të ruante bilancin derisa arriti në terren të sigurt.
Ai është konsideruar hero nga të gjithë
adhuruesit e kafshëve. Imazhet i realizoi
fotografi Andrea William, të cilit i bëri
përshtypje gjesti i mirë i burrit, identiteti i të cilit nuk dihet.

Sipas studimit, kush punon më
gjatë, ka më pak produktivitet
Evropianët që punojnë më gjatë, a arrijnë më shumë? Përgjigja është jo, sipas
një studimi të kryer nga kongresi britanik
i sindikatave. Duke krahasuar të dhënat
nga ekonomitë e konsoliduara të Bashkimit Evropian në 2018, studimi doli në përfundimin se ndërsa punonjësit me kohë
të plotë në Britaninë e Madhe, kanë javën
më të gjatë të punës, ata janë edhe nga
më pak produktivët.
Në anën tjetër, Danimarka ka javën
më të shkurtër të punës, por ai është edhe
vendi i dytë më produktiv pas Irlandës.
Produktiviteti është matur bazuar në
GDP-në për orë të vendit. Në Itali një javë
pune e reduktuar korrespondon me produktivitet të ulët.
Italianët renditen të dytët, bashkë me
Holandën dhe Belgjikën për orët më të
pakta të punës në Evropë, por janë edhe
rreth 30 për qind më pak produktivë. Por,
nuk duhet dalë shpejt në konkluzione.
Ndërsa produktiviteti i italianëve lë për të
dëshiruar në krahasim me rezultatet e

para në Holandë apo Belgjikë, ata janë
në nivel mesatar kur sheh më gjerë në
Evropë. Punonjësit me kohë të plotë në
BE, që kanë bërë mesatarisht 40.2 orë
punë në javë, kanë pasur një produktivitet prej 91.4 për qindësh. Italianët punojnë mesatarisht 39 orë në javë dhe janë
vetëm 0.8 për qind më pak produktiv se
mesatarja e Evropës.
Për sindikalistët britanikë, kultura e
orëve të gjata të punës, nuk është diçka
me të cilën mund të krenohesh. Kjo sipas tyre do të thotë, t’u rrëmbesh punëtorëve një jetë të denjë familjare dhe
kohën me të dashurit e tyre. Vende të tjera kanë treguar se reduktimi i orëve të
punës nuk është i mirë vetëm për punonjësit, por mund të rrisë edhe produktivitetin.
Bazuar në rezultatet e saj, kongresi i
sindikatave britanike thotë se mbështet
një javë pune me më pak orë, përfshirë
edhe shtimin e ditëve zyrtare të pushimit
dhe javën me katër ditë pune.

Malet më të larta në
Ballkan kanë Alpet shqiptare
dhe kanë 13
maje mbi 2.500
metra lartësi
dhe sipërfaqe
2.240 km2.
Diamanti më i kushtueshëm në
botë është i
njohur si “Moon
of Josephine”. Ai
është shitur për
më shumë se 50
milion dollarë.
E bardha e vezëve të pinguinit
bëhet e tejdukshme kur e
ziejmë.

BARSOLETA

Krijoi lidhje
shpirtërore
me robotin,
planifikon
të martohet
me të

Një njeri është konsideruar hero pasi
shpëtoi të jetën e një delje që ishte bllokuar në një shkëmb dhe gati po rrëzohej në det. Disa fotografi tregojnë burrin që ecte përgjatë shkëmbit Porthgain
dhe Aberieddy në Uells dhe pastaj kaloi
poshtë për të shpëtuar kafshën. Aty duket
sikur rrezikon edhe jetën e tij. Kur iu afrua,

THËNIA E DITËS

Lëngjet e gjelbra tashmë disa vite janë
hit i vërtetë në botë. Edhe pse shkaku i
ngjyrës duken paksa të gërditshëm, e vërteta është se këto lëngje në të vërtetë
kanë shije shumë të këndshme nëse përgatiten si duhet, ndërsa kanë edhe një
numër të madh të efekteve pozitive, nga
të cilat më i popullarizuari është shkrirja
e shtresave të dhjamit.
Gati nuk ka asnjë bukuroshe të Hollivudit që nuk pi lëngje të këtilla dhe shumica prej tyre pikërisht këtij lëngu ia atribuojnë vijën e tyre vitale të trupit. Bëhet
fjalë për lëngje të përgatitura nga frutat,
po u shtohen edhe disa gjethe të perimeve të gjelbra. Në këtë mënyrë fitohet ngjyra e gjelbër, por perimet e gjelbra nuk
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Lëngu magjik që po çmend Hollivudin

1770 – Kapiteni Xhejms Kuk i pari
sheh Australinë
1782 – Holanda njeh Shtetet e Bashkuara
1896 – Botohet "Shteti hebre" i
Herzlit
1904 – Pjesë e konsiderueshme e
Torontos shkatërrohet nga zjarri
1936 – Dita e parë e Kryengritjes
së Madhe në Palestinë
1941 – Trupat bullgar pushtojnë
Maqedoninë
1967 – Anija kosmike Surveyor III
zbret në Hënë
1975 – India lançon satelitin e saj të
parë me ndihmën e BRSS
1982 – Xhinon Bluford shpallet
astronauti i parë zezak
1994 – Rodni King fiton 3.800.000
dollarë amerikan si kompensim nga
rrahja policore
1995 – Kamion bombë eksplodon
në ndërtesën e FBI në Okllahoma Siti,
mbeten të vdekur 168 persona
1999 – Bundestagu gjerman
kthehet në Berlin
2005 – Kardinali Xhosef Racinger
zgjedhet si Papa Benedikti XVI në
ditën e dytë të Konklavës papnore.

ËSHTË DUKE LËVIZË
Njëri i pyet tre shokët e tij me të
cilët bënte muhabet:
Çka kishit patur dëshirë t’ju them
për ju kur të vdisni?
I pari: Kisha patur dëshirë me më
thënë kishte qenë burri i mirë.
I dyti: Ishte kanë besimtar i mirë.
I treti: Shihni, shihni, është duke lëvizë, është duke lëvizë.

Pengesat janë ato gjëra që mund
të shihni kur largoni shikimin nga
qëllimi i juaj. (Henry Ford)

