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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 28 mars - OZNA, UDBA, DBK, ASK
(Agjencia për Siguri Kombëtare). Gjatë dekada-
ve, shërbimi sekret është emëruar disa herë me
emra të ndryshëm, por perceptimi i qytetarëve
ndaj tij çdo herë është parë me syrin e një orga-
nizate, e cila përgjon bisedat telefonike, shkelë
të drejtat fundamentale të njeriut dhe shfrytë-
zohet si instrument për qëllime politike.
Ndryshimet e reja ligjore, të cilat pritet të refor-

mojnë shërbimin sekret, parashohin të for-
mohet Agjencisë e re për Siguri Kombëtare
(ASK), si organ i cili do të zëvendësojë Drejto-
rinë për Siguri dhe Kundërzbulim (DSK) dhe i
njëjti do të veprojë si organ i veçantë nga Mini-
stria e Punëve të Brendshme (MPB), me kon-
troll të përforcuar civile. Fillimi i debatit publik
për këto ndryshime të propozuara janë karak-
terizuar me një numër të madh...

Të largohet "njolla e zezë" nga policia sekrete

15 DEN

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

Bankat fitojnë
373 mijë euro
në ditë

Bankat e Maqedonisë në vitin e
kaluar kanë shënuar fitime të
mëdha prej 136 milionë euro, që
si shumë është për 30 milionë më
shumë se në vitin 2017. Me fjalë
të tjera, kjo nënkupton një fitim
prej 373 mijë euro për çdo ditë
për gjatë vitit të kaluar që ka
ardhur jo vetëm nga provizionet
dhe kamatat, por edhe nga shitja
e pronave të disa fabrikave më të
mëdha në shtet si "Feni" apo
"Briljanti" nga Shtipi. “Bankat në
vend kanë kthim të kapitalit prej
35 për qind apo për tre vjet ato
kthejnë të gjithë...
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Ballkani drejt
heqjes së
romingut

Ligjet e Ivanovit
presin presi-

dentin e ri

Xhaferi OPOZITA
SHQIPTARE
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VMRO e vetme
kundër PSP-së

�

Në një vit, bastoret dhe kazinotë fitojnë rreth 240 milionë euro. Një matematikë e thjeshtë tregon
se, nga rreth 600 mijë amvisëri që ka Maqedonia e Veriut, çdo familje harxhon në mesatare nga
400 euro në vit për baste dhe bixhoz. Të dhënat zyrtare tregojnë se, nga shuma prej 240 milionë
euro, bastoret dhe kazinotë fitojnë rreth 196 milionë euro, ndërsa tatimet që i shkojnë shtetit
arrijnë në 43 milionë euro. Dhe LSDM vazhdon të bllokojë propozim-ligjin e ri

LSDM VAZHDON TA BLLOKOJË LIGJIN PËR LOJËRAT E FATIT
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S’bëhesh-
kemi ne?!
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InfraRed
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si ndodhi që muzika u

bë pjesë domethënëse e jetës

tuaj?
Unë nga klasa e pestë në fillore

merrem me muzikë, gjithmonë

kam kënduar njëherë kam nisu me

çifteli dhe më pas një instrument

elektronik ku aty nisa të këndoj

dhe aty më nisi dëshira e madhe

për këndim dh e të merrem me

muzikë.
KOHA: Ju vetë vini nga ndonjë

familje muzikantësh apo nevoja,

koha dhe dëshira për muzikën…?

Babai im është marrë me mu-

zikë ka kënduar me shahirët, ndër-

sa nëna ime pjesë e SHKA "Xhela-

din Zeqiri" e më pas e kam

vazhduar unë këtë traditë.

KOHA: Na tregoni diçka për

historinë e zërit tuaj?
Unë kam nisur që i vogël në

klasën e gjashtë arsimtari i mu-

zikës në shkollën fillore më mori

në kor dhe aty e pa që unë kisha

vokal të mirë dhe më preferoi të

merrem me muzikë dhe jeta të

çon andej këndej dhe aty kam

takuar Azir Azirin që më ka ndih-

muar për çdo nevojë që kam pa-

sur për këngë qytetare ndërkohë

që më ka thënë të vazhdojë pje-

sën e solo këndimit duke vazh-

duar kështu tek profesoreshë

tjerë... prej aty kam nisur më tej

muzikë.
KOHA: Ju keni debutuar në

skena të ndryshme çfarë iu është

dashur për t’u përshtatur në të

gjitha këto vende?
Unë nuk jam përshtatur

asnjëherë, sepse origjinaliteti im

është kryesisht këngë qytetare dhe

nuk modifikoj ndonjë këngë apo

të ndryshoj ai performim. Si është

nuk ndryshon, edhe po e këndova

në Tetovë, në Tiranë, në Prishtinë

apo kudo qoftë.
KOHA: Jeni i njohur kryesisht

për të kënduar këngë të muzikës

së lehtë, këngë të muzikës popul-

lore?
Unë këndoj gjithë zhanret, pasi

marr pjesë dhe në ahengje fa-

miljare këndon serenata, këngë

italiane, por vetëm tallava nuk kën-

doj.
KOHA: Dhe gjatë kësaj karrie-

re tejet mbresëlënëse, a jeni

ndjerë ndonjëherë nervoz apo i

lodhur?
Puna jonë është gjithmonë e

lodhshme, ka rreziqe e shumë gjë-

ra, sepse e dini që udhëtimi të lodh

dhe gjithë kohës je në rrugë, pa

gjumë e pa ushqim, por kur del në

skenë i harron të gjitha. Për të arri-

tur diku, duhet të kalosh përmes

këtyre peripecish.
KOHA: A keni më shumë liri

në interpretim?
Zakonisht kur dal në skenë, ve-

ten e quaj 'mbret i mbrëmjes' dhe

nuk merrem shumë me stresin

dhe ndrojtjen. Unë e organizoj se si

do të shkojë evenimenti apo

mbrëmja.
KOHA: Është e vërtetë se të

gjithë muzikantët ndajnë të

njëjtën dashuri për muzikën dhe

të njëjtin motivim për punën e

tyre?
Varet dikush muzikën e ka pro-

fesion kurse dikush muzikën e ka

punë në këtë rast unë muzikën e

kam edhe profesion edhe punë por

edhe ndjenjë shpirti, për të kën-

duar një këngë qytetare me

ndjenja duhet fillimisht ta duash

dhe ta këndosh.
KOHA: Si e gjeni ekuilibrin e

duhur mes performancës indivi-

duale dhe performancës të orke-

strës?
Dallon shumë ka dallim të

madh nëse këndon vetëm me sint

dhe me orkestër si një bahçe me

një lule apo me 1000 lule, cila

është më e bukur.
KOHA: A keni shkruar ndonjë

tekst këngësh?
Jo, deri më tash në asnjë rast

nuk kam shkruar tekst të këngëve.

KOHA: A keni nxjerrë vidiokli-

pe ose albume muzikore? Ç’mund

të na thoni për këtë?
Jam në përgaditje të një ko-

lazhi me këngëtaren Eranda Li-

bohova dhe duam që të fillojmë

një projekt me 10 këngë ku do i

aranzhojë Artan Bakiu.

KOHA: Çfarë repertori këndo-

ni nëpër evenimente? Cili është

sekreti tuaj, që në skenë ti je

energjik, këndon me orë të tëra

pa pushim?
Mbrëmjet dhe dasmat fillojmë

me pjesën më të qetë e duke

shkuar e duke e rritur ahengun e

më pas edhe pjesa allegro piede-

stali i dasmës, sekreti që nuk

lodhem është se këndoj me dia-

fragma dhe kam teknikën e voka-

lit shumë të zhvilluar dhe të këndi-

mit.
KOHA: Gjërat janë duke ndry-

shuar në rrjedhën e muzikës ko-

merciale. Çfarë mendimi keni për

këtë?
Mendimi im gjithmonë ka

qenë katastrofik për këtë pjesë të

bastardimit fillimisht me muzikën

shund, por tash është e shkatër-

ruar komplet sepse është një mu-

zikë që dëgjon rinia degjeneruese

dhe nuk shkon kah e mira, por ka e

keqja sepse aty përmendet droga,

prostitucioni etj, nuk është pjesë e

kulturës kjo gjë.
KOHA: Cili është instrumenti

muzikor i preferuar i juaji?

Si gjithë këngëtarët që kanë ni-

sur e sot janë në piedestal të kul-

turës kanë nisur me çiftelinë dhe

sot e asaj dite i bie për të ruajtur

folklorin shqiptarë kam formuar

edhe grupin Shahirët tetovarë për

të ruajtur vlerën e këngës folklo-

rike autoktone.
KOHA: Sa jeni të kënaqur nga

përkrahja institucionale për arti-

stët?
Unë personalisht si këngëtarë

që i kam dhënë kontribut 25 vite

karrierë në skenë nuk jam i këna-

qur aspak sepse institucionet kul-

turore nuk na përkrahin projektet

që i dërgojmë na i japin vetëm 3%

të asaj që kërkojmë.
KOHA: Çfarë mëkati i njihni

vetes si këngëtar që i përket dy

kohëve, para dhe pas ’90-s ?

Dallimi është shumë i thjeshtë.

Përpara muzika ka pasur nivel arti-

stik, kurse sot ka nivel laviresh, sot

nënkupton që muzika nuk

dëgjohet, por shikohet më shumë.
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Njihet si një prej emrave më të kërkuar të skenës shqiptare, këndon këngë të lehta, qytetare, serenata..., ndërsa mbrëmjet

muzikore dhe ahengjet familjare nëpër të cilat merr pjesë shkojnë në maksimum. Jetmir Rexhepi vjen në një bisedë të

gjatë për Infrared të gazetës KOHA, duke treguar mbi fillimet e tij të karrierës dhe planet që po bën gati për publikun

JETMIR REXHEPI

Sot kemi muzikë që nuk 

dëgjohet, por që shikohet!

Koha
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Carpente: 
Ja 3 mënyrat
që përdor
Rusia për të
ndërhyrë në
Ballkan
Në “Capitol Hill”, vetëm pak
metra larg Kongresit ame-
rikan, Dr. Michael Carpenter,
drejtori i Qendrës “Penn Bi-
den” vazhdon të jetë i intere-
suar për çfarë ndodh në Bal-
lkan, rajon të cilin mbulonte
deri dy vite më parë, kur shër-
bente në Pentagon si zë-
vendësndihmës Sekretari
amerikan i Mbrojtjes.
“Sigurisht, kam parë të sh-
tohen ndërhyrjet ruse në të
gjithë Ballkanin, duke përdo-
rur kryesisht tri mënyra. Ru-
sia përdor ndikimin e korru-
psionit. Me pak fjalë, paratë e
dyshimta për të ndikuar poli-
tikën, për të paguar prote-
stues për të financuar parti.
Përdorin sulme kibernetike
për të marrë informacion në
mënyrë të paligjshme dhe
për ta hedhur atë informa-
cion në publik. Përdor dhe
dezinformim në rrjetet socia-
le, si dhe në mediet tradicio-
nale, aty ku munden. Por, nga
të gjitha këto mjete, paratë e
errëta dhe korrupsioni janë
ndoshta më të suksesshmet
në Ballkan. Në Ballkan, me
më shumë korrupsion, më
shumë militantizëm politik,
Rusia ka më shumë mundësi
që të ndikojë ngjarjet në ter-
ren. Qëllimi i Rusisë është të
përhapë kaos. Kjo është ajo
që ka bërë dhe në SHBA. Po e
bën edhe në Ballkan. E pamë
në Maqedoni gjatë periudhës
para referendumit për marrë-
veshjen e Prespës. E pamë në
Mal të Zi, para anëtarësimit
në NATO. E pamë në Shqipëri,
ndoshta në nivel pak më të
ulët, por e kemi parë edhe
aty, me përçarjen në Shqipëri.
E kemi parë në të gjithë rajo-
nin”, tha Michael Carpenter,
ish-zëvendësndihmës Sekre-
tari amerikan i Mbrojtjes.
Të shtunën e 16 marsit, de-
monstratat në Serbi arritën
kulmin, kur protestuesit dhe
liderët e opozitës në Beograd
sulmuan Radio Televizionin
Publik, çka solli reagimin me
forcë të policisë. Pikërisht në
të njëjtën ditë, protestuesit
në Tiranë u përleshën me po-
licinë përpara godinës së Par-
lamentit. Kjo lidhje e çuditsh-
me ngre dyshime të forta se
pas këtyre protestave qën-
dron një ndikim i jashtëm, ai
rus.

(Lexo, 28 mars)

MEDIACitate

Rezultati është dilema tragjike e sigurisë, një botë antagoniste, ku mbrojtja e
sigurisë mund të kërkojë politika të ashpra dhe nëse është e nevojshme, edhe të
paskrupullta. Problemi i emigracionit, duhet të jetë ajo që filozofi gjerman
Jurgen Habermas, e quan një problem të politikës së brendshme globale

Marrëdhëniet e Evropës me fqinjët e saj arabë, dhe me kolonitë e saj të dikurshme, nuk
janë vetëm një histori e mbushur me rreziqe. Samiti i pashembullt midis Lidhjes Arabe
dhe Bashkimit Evropian në Sharm El-Sheikh të Egjiptit në datat 24-25 shkurt, ishte një
përplasje e regjimeve politike.

BE-ja krenohet me një politikë të jashtme, të bazuar në vlera që afirmojnë demokracinë,
sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. Nga 30 shtetet arabe që u takuan në Egjipt, vetëm
Tunizia i afrohet plotësimit të këtyre kritereve. Në fund, 20 liderë evropianës, përfshirë
kancelaren gjermane Angela Merkel, morën pjesë në samit, ku 2 udhëheqës, presiden-
ti sudanez Omar Al-Bashir dhe princi i kurorës së Arabisë Saudite Muhammed bin Sal-
man, kishin rënë dakord ta bojkotin aktivitetin.

Kjo mund të ketë mërzitur disi evropianët, por efekti i dukshëm ishte vlerësimi i mik-
pritjes nga ana e presidentit të Egjiptit, Abdel Fattah El-Sisi. Sisi është një ish-gjeneral,
rrëzoi qeverinë e zgjedhur me vota të Vëllazërisë Myslimane në verën e vitit 2013, me ko-
ston e qindra të vrarëve. Nga atëherë, ai e ka qeverisur vendin me një grusht të hekurt,
duke burgosur dhjetëra gazetarë sipas ‘Human Rights Ëatch’, si dhe 60.000 kundërsh-
tarë e tij politikë. Vetëm muajin e kaluar, u vranë 9 anëtarë të Vëllazërisë Myslimane.

Përmbysja e qeverisë së zgjedhur në mënyrë demokratike, pas revolucioni të vitit 2011,
u jusfitikua në fillim si diçka kalimtare. Por mbështetësit e Sisit, po forcojnë kontrollin
e përgjithshëm, për të qëndruar në pushtet të paktën deri në vitin 2034. Sauditët, as që
shqetësohen fare për këtë. 

Donald Tusk, kryetari i Këshillit Evropian, e përfundoi takimin me një konferencë shty-
pi të çuditshme, kur El-Sisi mbrojti me pasion regjimin e tij autoritar nën flamurin e na-
cionalizmit kulturor. “Ju nuk mund të na mësoni neve humanizmin”- deklaroi Sisi nën
duartrokitjet e zjarrta të gazetarëve besnikë egjiptianë.

Evropianët dhe arabët, këmbënguli ai, kanë një “ndjenjë të ndryshme të humanizmit, vle-
rave dhe etikës… Respektoni vlerat dhe etikën tonë, siç bëjmë ne me tuajat!”. Nëse iu qën-
dron parimeve të saj, BE-ja nuk mund të pranojë një refuzim të tillë të vlerës universa-
le të të drejtave të njeriut, dhe sigurisht jo nga dikush me një legjitimitetit të dyshimtë
si El-Sisi. Ajo që e detyron BE-në të kërkojë një dialog konstruktiv me Ligën Arabe, është
dështimi i saj për të trajtuar problemin e emigracionit që ka në shtëpi. Lidhja Arabe nuk
është vetëm një burim i refugjatëve, azilkërkuesve dhe emigrantëve ekonomikë, por
gjithashtu edhe një pengesë midis Evropës dhe dhjetëra milionave në rajonin e Sahe-
lit dhe në Afrikën Sub-Sahariane, të cilët mund të dëshirojnë të emigrojnë në veri. Është
e qartë se zgjidhja e vetme konstruktive për këtë problem, në një periudhë afatgjatë është
paqja; rindërtimi i shtetit në Libi, Siri dhe Irak; dhe zhvillimit ekonomik për të gjithë rajo-
nin. Nën frymëzimin gjerman, Evropa po promovon një agjendë ambicioze të zhvillimit
për Afrikën. Kjo është metoda e duhur. Por shkalla e problemit, është e frikshme. Shu-
mat e parave për të cilat po flitet, janë të pakta. Edhe nëse mund të ngrihen fonde,
askush nuk e ka kuptuar ende, se si mund të batohen punojnë projekte të tilla të infra-
strukturës në një shkallë të gjerë. E gjithë bota aktualisht, është duke marrë shëmbull
nga Nisma kineze e Brezit dhe Rrugës. Nuk ka qendra përpunimi të financuara si duhet,
për të trajtuar në një formë të civilizuar dhe efikase flukset e emigraantëve. S’ka një for-
mulë të barabartë dhe racionale, për shpërndarjen e emigrantëve anembanë BE-së.
Dhe ka qenë e ngadaltë dhe joefektive, në integrimin produktiv të emigrantëve në fu-
qinë punëtore evropiane. BE-ja jep jo më shumë se 1 përqind të PBB-së për integrimin
e emigrantëve. Është kjo paaftësi e Evropës, që e detyron atë të mbështetet tek fqinjët
jugorë autoritarë, për të mbajtur dhe strehuar emigrantët, dhe frenuar fluksin e re-
fugjatëve. Kjo e bë fillimisht e dukshme në vitin 2016, në marrëveshjen e arritur mes
Merkelit me presientit turk Rexhep Taip Erdogan. BE-ja do të paguajë, që Turqia të pra-
nojë refugjatët e kthyer nga Evropa. Marrëveshje të tjera të ngjashme, janë nënshkruar
me Libinë. Teoricienët e realizmit politik, supozojnë se shtetet kanë ankthe të sigurisë,
dhe i oriejtojnë politikat e tyre në përputhje me rrethanat. Është pikërisht kjo linjë që
prodhon pasiguri për fqinjët e tyre. Rezultati është dilema tragjike e sigurisë, një botë
antagoniste, ku mbrojtja e sigurisë mund të kërkojë politika të ashpra dhe nëse është e
nevojshme, edhe të paskrupullta. Problemi i emigracionit, duhet të jetë ajo që filozofi
gjerman Jurgen Habermas, e quan një problem të politikës së brendshme globale.

Biseda e realizmit, mund të bëhet lehtësisht një justifikim për dështimin e shqyrtimit
të mundësive dhe rrugëve të tjera për veprim. Është një gjë të jesh realist, mbi nevojën
për të bashkëpunuar me Kinën për ndryshimet klimatike. Nuk ka alternativë.

(Adam Tooze, jep histori në Universitetin e Kolumbias në SHBA. Libri i tij i fundit titullohet “Rë-
nia: Si e ndryshoi botën një dekadë krizash financiare”)

Evropa nuk është
realiste, po bën pakte
me regjimet autoritare

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

Adam Tooze

PARLAMENTI, SBASHKU,
GREVA, MËSIMI
“Varfëria dhe jeta e degraduar në te
gjitha hallkat jetësore në Kosove
përfshijne edhe 4 konceptet e titullit
te postimit. Konsideroj që pesha e
problemit, pra vete problemit me tërë
holizmin e tij, qendron pikerisht ne
Parlamentin dhe parine e Kosovës ne
dy dekadat e fundit. Ne arlamentin i
cili sot “ka gjete kohe”,që në një
séancë te jashtëzakoneshme te
diskutojë vetem per nje segment te
problemit, humbjen e oreve.
Duel sot, çuditërisht, si i
jashtëzakoneshm, një segmet tejet
periferik I problemit te arsimit,
berthama apo vatra e te cilit per dy
dekada degradohet,zien, velon dhe
gjemon sidomos me zerin e
artikulluar te PISA-s, ku duel qe
nxensesit tane nuk dijne te lexojne,
kuptojne, e as shkruajn. Fatkeqësisht,
e ndaj mendimin me juve se keto tri
te fundit nuk I dijne mire shum as
studentat, e numer  konsiderueshëm
atyre që mbajne tituj Master apo
Doktor Shkencash.
Diskutimet e shumicës sot në
parlament, perjashtime ka, ishin
vetëm se verifikim  injurancës apo
impotences profesionale te njerezve
qe konsiderojne qe dine se c’eshte
mesimi - arsimimi, te cilet me te
tjeret si ata, e sjellen gjendjen
arsimore ne kete grade te mjere ne
njezet vjete qe shkuan.
Më degraduese dhe e dëmeshme per
formësimin shkollore të femijve tane
dhe ardhemerine zhvillimore
arsimore-ekonomike te Kosoves jane
librat me gabime shkencore dhe
konfuzitet didaktik, arsimtaret
teresisht pa kompetence profesionale
sikurse edhe profesoret e tyre
universitar, se sa humbja e orëve: Të
rikujtojme faktin se “ashtin e skeletit
trupor te ngjitur shtrembet apo
gabim, se pari duhet ta ri-thejme
para se ta ngjesim në menyre te
drejte”. Per keto duhej dhe duhet te
ishin në dy dekadat e fundit,
Mbledhjet e jashtëzakonshme te
Kuvendit, per këto probleme te
mjerushme thelbore duhet te jene
edhe sot”,  ka shkruar një status në
Facebook, studiuesi i shkencave
teknike, Jahja Koka.

HESHTJA KRONIKE E
INSTITUCIONEVE FETARE
“Infektimin e Kosovës anekënd me
kumarhane, me masazhhane dhe me
motele e hotele që ofrojnë ambiente
për “pushim”, nuk mbaj mend ta kenë
komentuar e aq më pak gjykuar
publikisht e sistematikisht drejtuesit
e komuniteteve tona fetare,
Bashkësisë Islame të Kosovës dhe
Ipeshkvisë së Kosovës. Nuk arrij ta
kuptoj heshtjen e tyre kronike për
këto tema, që si probleme morale
bien edhe në domenin e vlerësimeve
të tyre. A janë aq të frikësuar ata
burra, sa të mos guxojnë të flasin as
për këso temash? A janë indiferentë e
nuk u bëhet vonë? Apo çka është në
pyetje? Sinqerisht do të dëshiroja ta
dëgjoja edhe zërin e tyre! Folni,
burra! Dhe ta dini se pa përgjegjësi
për këtë gjendje nuk jeni as ju, siç nuk
jemi pa përgjegjësi të gjithë ne”, ka
shkruar një status në Faceook,
shkrimtari dhe pedagogu Milazim
Krasniqi
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Shkup, 28 mars - Ligjet të cilat presi-
denti Gjorge Ivanov i ka kthyer në
Parlament dhe dje ishin miratuar
sërish, do të dërgohen tek presi-
denti i ri i vendit, por nëse sërish
nuk nënshkruhen, do të caktohet
seancë e re e Parlamentit në një
afat prej 30 ditësh nga miratimi i
tyre, paralajmëroi dje kryeparla-
mentari Talat Xhaferi. Për ligjet të
cilat Ivanovi i ka kthyer dhe nevoji-
tet dy e treta e shumicës , seancë do
të mbahet pas 6 majit kur edhe pri-

tet që të zgjidhjet presidenti i ri.
Përndryshe, lidhur me ligjet e

reformave, Xhaferi tha se nuk ka
pengesë formale që Parlamenti të
mbajë mbledhje në kohën e fu-
shatës zgjedhore, por praktika e de-
ritanishme ka treguar se seancat
janë keqpërdorur në funksion të
fushatave zgjedhore dhe prandaj
nuk do të caktohet seanca gjatë
procesit zgjedhor. Ai konsideron
edhe se nuk ka nevojë që të shpej-
tohet dhe se ka hapësirë edhe gjatë

majit ato të miratohen, sepse Ra-
porti për vendin KE-ja do ta pu-
blikojë më vonë për shkak të
zgjedhjeve evropiane parlamenta-
re. Para gazetarëve, Xhaferi dërgoi
apel për zgjedhje korrekte dhe të
rregullta deri te qytetarët, partitë
politike, por edhe deri te kandi-
datët për president para fillimit të
të fushatës për zgjedhjet e ardhsh-
me presidenciale, e cila zyrtarisht
fillon më 1 prill, sepse kjo është në
interes të shtetit dhe një nga kush-

tet për datë për bisedime me BE-në.
“Fillimisht iu bëj apel të gjithë

qytetarëve të RMV-së që ta shfrytë-
zojnë mundësinë dhe të drejtën e
tyre që të dalin në vendvotimet, ta
shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe
me këtë faktikisht të kontribuojnë
drejtë rregullimit fillestar të të
gjithë procesit. Deri te subjektet
politike të cilët drejtpërdrejtë ose
tërthorazi i mbështesin kandidatët
për president të shtetit, apel deri
te ata që me veprimet dhe deklara-

tat e tyre të mos kontribuojnë për
ashpërsimin e fushatës pa-
razgjedhore, por të kenë nivel
adekuat të kulturës politike në ko-
munikimin e ndërsjellë, gjegjësi-
sht komunikimi njëri me tjetrin
dhe me qytetarët”, tha Xhaferi në
një deklaratë për mediat pas bri-
fingut të rregullt. Në apelin deri
te kandidatët për president ai bëri
thirrje për kredibilitetin e tyre in-
telektual. “Në fund apel edhe deri
te vetë kandidatët duke pasur pa-
rasysh se në kontekst të kredibili-
tetit të tyre intelektual i kanë të
gjitha parakushtet këtë ta reflek-
tojnë në fushatën dhe me qasje
intelektuale drejtë qytetarëve që
të kontribuojnë që zgjedhjet të
jenë sa më të pranueshme për të
gjithë, gjegjësisht fushata të mos
ketë konotacion negativ”, nënvizoi
Xhaferi.

Në takimin me gazetarët, i pye-
tur se çka nëse nuk arrihet censusi
në rrethin e dytë të zgjedhjeve, ai
tregoi se ekziston procedurë sipas
Kushtetutës dhe ligjit, sipas të cilit, e
gjithë procedura përsëritet, ndërsa
kryetari i Parlamentit bëhet kryes i
detyrës së funksionit deri në
zgjedhjen e presidentit të ri. (Z.V)

Publicitet

XHAFERI PËR PUNËN E PARLAMENTIT

Ligjet e Ivanovit presin presidentin e ri
Në takimin me gazetarët,
i pyetur se çka nëse nuk
arrihet censusi në rrethin
e dytë të zgjedhjeve, ai
tregoi se ekziston
procedurë sipas
Kushtetutës dhe ligjit,
sipas të cilit, e gjithë
procedura përsëritet,
ndërsa kryetari i
Parlamentit bëhet kryes i
detyrës së funksionit deri
në zgjedhjen e
presidentit të ri
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Strasburg, 28 mars - Komiteti i Për-
zier Parlamentar, i cili dje e mbajti
takimin e tij të 16-të nën kryesimin
e përbashkët me Alojz Petrle (EPP,
Slloveni) dhe Goran Milevski (Partia
Demokratike Liberale, Republika e
Maqedonisë së Veriut), këmbyen
mendime për marrëdhëniet midis
Bashkimit Evropian dhe Maqedo-
nisë së Veriut, pas çka u miratua se-
ria e rekomandimeve, njofton kor-
respondenti i MIA-s nga Strasburgu.

Në rekomandimet përshënde-
tet hyrja në fuqi e Marrëveshjes së
Prespës, që e zgjidhi çështjen dhjetë
vjeçare për emrin dhe i përforcoi
perspektivat e Maqedonisë së Ve-
riut për inkuadrim në BE dhe në
NATO. Më tej përkujtohet në Ra-

portin e Komisionit Evropian nga 17
prilli i vitit 2018 dhe rekomandime
për hapjen e negociatave për inkua-
drim, mendon se hyrja në fuqi e
Marrëveshjes së Prespës e tregon
përcaktimin e qartë të Maqedonisë
së Veriut për avancimin e pajtimit
rajonal dhe marrëdhënieve të mira
fqinjësore, si dhe për vazhdimin e
zbatimit të reformave lidhur me BE-
në, thekson se Maqedonia e Veriut
është mirë e përgatitur për nego-
ciatat për inkuadrim, duke e pasur
parasysh statusin e saj shumëvjeçar
dhe se reformat në sferën e qeveri-
sjes së të drejtës, siç janë projektuar
në kapitujt 23 dhe 24, do të vazh-
dojnë të jenë në qendër të fazës së
ardhshme nga procedura për

inkuadrim. Eurodeputetët dhe de-
putetët e Maqedonisë së Veriut u
bënë thirrje kryeqyteteve të BE-së
“ta njohin avancimin konkret siç
bëri vendi për reformat lidhur me
BE-në, veçanërisht në sferat e kon-
firmuara me Konkludimet e Këshil-
lit dhe t’i hapë rekomandimet për
inkuadrim në BE në qershor të këtij
viti, është i bindur se hapja e nego-
ciatave në qershor të vitit 2019 do të
sigurojë nxitje të mëtutjeshme për
konsolidimin e demokracisë dhe
qeverisjes së të drejtës, si dhe
përforcim të mbikëqyrjes dhe
përgjegjësisë”.

Në rekomandimet është për-
shëndetur avancimi i arritur i Maqe-
donisë së Veriut dhe njëkohësisht

është inkurajuar për të vazhduar
me përpjekjet e saja për konsoli-
dim të mëtutjeshëm të reformave
të cilat janë nga rëndësia esenciale
për vendin, veçanërisht në sferën e
gjyqësisë, luftën kundër korrupsio-
nit dhe krimit të organizuar, shërbi-
met e zbulimit dhe të sigurimit, si
dhe reformat në administratën pu-
blike; e përshëndet përcaktimin e
partive qeveritare dhe opozitare
për mbështetje të synimit të për-
bashkët strategjik për inkuadrim
në BE dhe bën thirrje në bashkim
kombëtar në këtë pikëpamje; u bën
thirrje autoriteteve në Maqedoninë
e Veriut, të gjitha partitë politike
dhe shoqëritë civile t’i ndajnë
përpjekjet e tyre në muajt në vijim

që të mund të dëshmojnë se janë
partnerë të parashikueshëm dhe
të sigurt. E përshëndet avancimin e
vazhdueshëm në hetimet e zba-
tuara nga ana e Prokurorisë Spe-
ciale Publike për vendosjen e
përgjegjësisë juridike për përgji-
min; e thekson rëndësinë e hetime
të pavarura nga ana e Prokurorisë
Speciale Publike dhe gjykatat, për
mundësinë për t’i zbatuar hetimet
e tyre për të gjitha rastet e
pazgjidhura dhe t’i nxjerrin
përgjegjësit para drejtësisë; e vë-
ren rëndësinë për zgjidhje të qën-
drueshme për statusin e ardhshëm
të Prokurorit special, që është në
harmonizim me Strategjinë për
reforma në gjyqësi. 

BE kërkon që PSP
të vazhdojë me
ndjekjen e krimit
Shkup, 28 mars - Prokuroria Speciale
Publike (PSP) dukshëm kontribuoi
drejtë vendosjes së serishme të
përgjegjësisë dhe drejtë luftës kundër
mosndëshkimit. Me rëndësi shumë të
madhe është që PSP-ja të vazhdojë me
ndjekjen e atyre të cilët janë
përgjegjës, të kryesve, dhe këtë e bën
në mënyrë profesionale dhe të pava-
rur, thotë në deklaratën me shkrim
shefi i Delegacionit të Bashkimit Evro-
pian në Republikën e Maqedonisë së
Veriu, Samoel Zhbogar.
Bashkimi Evropian, siç thekson ai, i
ndjek nga afër përgatitjet për ndryshi-
min e Ligjit për Prokurori Publike, të
cilat kanë për qëllim që ta përfshijnë
funksionimin e PSP-së si pjesë
përbërëse e Prokurorisë Publike. “Na
kujtohet që PSP-ja ishte vendosur nga
partitë kryesore politike përmes
Marrëveshjes së Përzhinos, me qëllim
që të sigurohet marrja e përgjegjësisë
për përgjimet e paligjshme të komu-
nikimeve, si dhe përmbajtja e të njëj-
tave”, thotë Zhbogar, ndërsa shton se
nga afër i kanë ndjekur diskutimet për
draft-ligjin, të cilat zhvilloheshin mes
Qeverisë dhe partisë kryesore opozita-
re.
“I inkurajojmë të gjitha partitë politike
dhe anëtarët e respektuar të Kuvendit
që pozitivisht ta marrin parasysh mi-
ratimin e ligjit. Këtë do t’ia thotë qyte-
tarëve, si dhe bashkësisë ndërkombë-
tare, përkushtimin për konfirmimin e
përgjegjësisë për të gjitha veprat pe-
nale, veçanërisht për korrupsionin në
nivel të lartë dhe keqpërdorimin e
forcës, por edhe në përforcimin e sun-
dimit të së drejtës në Republikën e
Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, do
të kontribuojë drejtë përmbushjes së
dëshirës së qytetarëve për shoqëri kor-
rekte, e bazuar në rregulla, që në fakt
është thelbi i procesit të zgjerimit të
Bashkimit Evropian”, thekson Zhbogar
në deklaratën në lidhje me ndryshi-
met e Ligjit për prokurori publike.

Zejnulla VESELI

Shkup, 28 mars - Prokuroria Speciale Publike
të funksionojë si institucion i pavarur dhe pa
mandat të kufizuar dhe “bombat” (përgji-
met) të përdoren si dëshmi gjyqësore, janë
kërkesat e përbashkëta të partive opozitare
shqiptare - Lëvizjes BESA dhe Aleanca për
Shqiptarët (ASH), që u janë parashtruar krye-
ministrit Zoran Zaev dhe ministres së Drejtë-
sisë, Renata Deskoska, dje në takimin me
temë diskutimit Ligjin për Prokurori Publike
me theks të veçantë në fatin e Prokurorisë
Speciale Publike (PSP). Nëse nuk pranohen
kërkesat, BESA nuk ka qëndrim se a do ta
kushtëzojë votën “për” për miratim të Ligjit të
Prokurorisë, ndërkaq ASH-ja është decide:
“Për shtetin e së drejtës, nëse nuk pranohen
kërkesat, do ta kushtëzojmë miratimin e
Ligjit”. Lideri i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami,
pas takimit tha se kërkesë e tyre është që
PSP të funksionojë siç ka funksionuar deri
tash, ndërsa “bombat” të përdoren si indice
dhe dëshmi në raste gjyqësore.

“Ne si Lëvizje BESA e përkrahim funksio-
nimin e PSP-së me gjithë kapacitetin e saj,
këtu dua të ngrit faktin e vlefshmërisë së
përgjimet, dhe ti përmbyllë të gjitha lëndët
që dalin nga përgjimet. I dhamë propozimet
tona, komfor marrëveshjes, që amendamen-
tet të jenë zgjidhje. Synojmë që bombat të

përdoret si dëshmi dhe indice”, tha Kasami.
Mbështetje propozim-ligjit i ka dhënë edhe
Ziadin Sela i Aleancës për Shqiptarët, por me
vërejtje për mënyrën e funksionimit të deri-
tashëm.

“Jemi të gatshëm t’i japim mbështetje
këtij propozimi. Normalisht në Ligjin e njëjtë
duhet të intervenohet në pikëpamje të asaj
se lëndët për të cilat PPS vlerëson se nuk
janë në kompetencë të tyre nuk duhet të
qëndrojnë në sirtarë, por të njëjtat t’i proce-
suojnë në Prokurorinë Publike për çdo lloj
krimi dhe korrupsioni të jetë konsekuent deri
në fund i ndjekur dhe të mos ketë dënime
për të njëjtat”, thotë Sela. Sipas tij, PPS deri
më tani nuk e ka plotësuar qëllimin për të ci-
lin është formuar, ndërsa kjo e dëshmon fak-
tin se deri më tani nga procedurat e ngritura
prej PPS-së, nga gjykatat ka dënime vetëm
për përfaqësues të opozitës shqiptare. Me
këtë rast, ai propozon edhe formimin e
Gjykatës Speciale, sipas shembullit të Uk-
rainës, që do të merret vetëm me lëndët e
PPS-së. Për propozim-ligjin e Qeverisë kanë
vërejtje në drejtim të, siç tha Sela, pamundë-
simit të politizimit dhe partizimit të gjyqësi-
së, ndërsa kjo është me ligj të sanksionohet
çdo ish-funksionar dhe funksionar aktual i
qeverisë të mos të ketë të drejtë të jetë anë-
tar i Këshillit të Prokurorëve dhe Këshillit të
gjykatësve.

“Materialet e përgjuara duhet të shfrytë-

zohen si dëshmi materiale edhe në të ardh-
men, por edhe me ligj të sanksionohen ato të
publikohen që të jenë në dispozicion për qy-
tetarët.Ata të cilët nuk janë të interesuar të
funksionojë shteti ligjor, janë aktorët e ish-
regjimit”, tha Sela në pyetjen e gazetarëve
se kush e frenon sjelljen e Ligjit për prokuro-
ri. E kënaqur nga mbështetja e BESËS dhe
ASH-së ka mbetur ministrja e Drejtësisë, Re-
nata Deskoska. “Në përgjithësi nga takimi
është mbështetje për PSP-në si organ i cili
do të ketë kompetenca efikase dhe që do të
jetë prokurori e veçantë dhe është pjesë e
ligjit të tanishëm. Në pjesën e mënyrës të
përdorimit të incizimeve si mjete dëshmue-
se, do të ketë konsultime shtesë”, tha Desko-
ska pas bisedimeve në drejtim të sigurimit të
shumicës prej dy të tretave për ligjin për
prokurori. Në pyetjen e gazetarëve ajo tha se
i kanë shqyrtuar amendamentet që i ka pa-
rashtruar VMRO, ndërsa targetojnë tre gru-
pe të çështjeve: statusi i PSP-së, dëshmitë
dhe procedurat gjyqësore të cilat për mo-
mentin i udhëheq PSP-ja dhe i treti janë për-
shtypje të ndryshme në suaza të ligjit.  Ajo
theksoi se lidhur me amendament që
kërkojnë mbylljen e të gjitha lëndëve pas 18
muajve të parë, është diçka që nuk mund të
pranohet. Deskoska pret që në pajtim me
sugjerimet e BE-së, ky ligj të miratohet në
një afat më të shkurtër të mundshëm sepse
mbyllet raporti i KE-së për vendin tonë.

MBLEDHJE E KOMITETIT TË PËRBASHKËT PARLAMENTAR ME BE-në

Maqedonia e Veriut të fillojë negociatat
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OPOZITA SHQIPTARE MBËSHTET PROKURORINË SPECIALE

VMRO e vetme kundër PSP-së
Duket se VMRO po mbetet e
vetme kundër shtyrjes së
miratimit të Ligjit për
prokurorinë speciale, pasi e njëjta
me 65 amendamente synon, siç
akuzon pushteti, të minojë
procesin reformator të drejtësisë.
Ligjit mbështetje dje i dhanë
edhe BESA dhe Aleanca për
Shqiptarët, por me vërjetje për
funksionimin e deritanishëm të
kësaj prokurorie

Koha
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Shkup, 28 mars - Plani ynë është që
nuk do të kemi pengesa ta
mbajmë regjistrimin vitin e ardh-
shëm 2020, për të cilën përgatitjet
do të fillojnë që nga ky vit DHE për
të cilën pres që të kemi proces të
suksesshëm nga i cili do të fitojmë
rezultate të besueshme. Kështu
theksoi zëvendëskryeministri i Qe-
verisë për Çështje Evropiane, Bujar

Osmani, në takimin e djeshëm me
Delegacionin e EUROSTAT-it krye-
suar nga drejtori sektorial, Eduar-
do Baredo Kapelot.

Osmani theksoi se Ligji i ri  për
Regjistrim, është në fazën finale
në procedurë qeveritare, dhe së
shpejti pres që të miratohet me
çka do të hyjë edhe në procedurë
parlamentare. Plani ynë është që

nuk do të kemi pengesa ta
mbajmë regjistrimin në vitin e
ardhshëm 2020, për të cilën për-
gatitjet do të fillojnë që nga ky vit,
për të cilën pres që të kemi proces
të suksesshëm nga i cili do të fi-
tojmë rezultate të besueshme”,
theksoi Osmani.

“Nevojitet një bashkëpunim
më i afërt mes EUROSTAT-it dhe
institucioneve të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, jo vetëm si
trup i njohurisë së lartë dhe fu-
shës së përvojës, por edhe si auto-
ritet i pakontestueshëm, në drej-
tim të mënjanimit të çfarëdo lloji
dyshimi në besueshmërinë e re-
zultateve, që është e një rëndësie
të veçantë për vendin duke pasur
parasysh përvojën jo të mirë dhe
mosbesimin e krijuar nga dështi-
mi i zbatimit të procesit radhën e
kaluar”, konkludoi zëvendëskrye-
tari i Qeverisë në takim. (Z.V)

Shkup, 28 mars -Gjykata e Apelit
Shkup pjesërisht i ka pranuar anke-
sat e së akuzuarës Gordana Jankul-
lovska për lëndën “Tank” në mënyrë
që e ndryshoi aktgjykimin e shkal-
lës së parë në pjesën e vendimit
për dënimin dhe të akuzuarën e
dënoi me katër vite burg. Gjykata e
Apelit Shkup në pjesën tjetër,
aktgjykimin e shkallës së parë në
tërësi e konfirmoi.

“Duke vepruar sipas lëndës pe-
nale KOKZH-46/18, në opinion i
njohur si ‘Tank’, pas seancë së
mbajtur publike, Gjykata mori ven-
dim me të cilin ankesat e së aku-
zuarës Gordana Jankullovska nga
Shkupi pjesërisht i pranoi në

mënyrë që e ndryshoi aktgjykimin
e shkallës së parë në pjesën e ven-
dimit për dënimin dhe të aku-
zuarën e dënoi me 4 (katër) vjet
burg”, thuhet në kumtesën e
Gjykatës së Apelit. Nga Gjykata e
Apelit informojnë se vendimi i tillë
do të publikohet në tërësi në ueb
faqen e gjykatës në afat të përcak-
tuar me Ligjin për menaxhim me
lëvizjen e lëndëve në gjykata.

Gjykatësja Dobrilla Kacarska e
dënoi ish-ministren e Punëve të
Brendshme, Gordana Jankullovska,
me gjashtë vjet burg për furnizim
të ‘mercedesit’ luksoz në procedurë
të ndarë për rastin “Tank” të Proku-
rorisë Speciale Publike. (O.Xh)

Destan JONUZI

Shkup, 28 mars - OZNA, UDBA,
DBK, ASK (Agjencia për Siguri
Kombëtare). Gjatë dekadave, shër-
bimi sekret është emëruar disa
herë me emra të ndryshëm, por
perceptimi i qytetarëve ndaj tij çdo
herë është parë me syrin e një or-
ganizate, e cila përgjon bisedat te-
lefonike, shkelë të drejtat funda-
mentale të njeriut dhe
shfrytëzohet si instrument për qël-
lime politike.

Ndryshimet e reja ligjore, të ci-
lat pritet të reformojnë shërbimin
sekret, parashohin të formohet
Agjencisë e re për Siguri Kombëta-
re (ASK), si organ i cili do të zë-
vendësojë Drejtorinë për Siguri
dhe Kundërzbulim (DSK) dhe i
njëjti do të veprojë si organ i
veçantë nga Ministria e Punëve të
Brendshme (MPB), me kontroll të
përforcuar civile. Fillimi i debatit
publik për këto ndryshime të pro-
pozuara janë karakterizuar me një

numër të madh të vërejtjeve të ek-
spertëve, të cilët kanë për qëllim
që reforma të mos jetë vetëm koz-
metike në DSK. Ekspertët po ashtu
kërkojnë që me këto ndryshime, të
parashihen norma me të cilat do të
mënjanohen të gjitha mundësitë
për keqpërdorim të fuqisë dhe
ndikimit, siç janë mangësitë në
kontrollin e brendshëm dhe afa-
tet e shkurta kohore për realizimin
e reformave. ASK do të ketë drejtor,
të cilin e propozon Qeveria dhe kjo
është në kompetencë të kryemini-
strit. Por, a e bënë kjo kryemini-
strin edhe më të fuqishëm?

Hasim Murtezani, magjistër i
shkencave të sigurisë, thotë se for-
mimi i ASK-së vjen si rezultat i
përpjekjes që organet dhe institu-
cionet apo agjencitë e sigurisë të
mos kontrollohen nga ana e struk-
turave politike. 

"Drejtoria për Siguri dhe
Kundërzbulim, përveç rolit ligjor
që kishte - ruajtjen e rendit dhe si-
gurisë publike, ajo njëkohësisht ka
qenë vatra dhe bastioni i cili i ka
shërbyer dhe për keqpërdorime po-
litike dhe qërim hesapesh me opo-
nentët dhe figurat e caktuara të
vendosura në shënjestër. Pikërisht

për shkak se drejtori që menaxhon
me Drejtorinë për Siguri dhe
Kundërzbulim ishte në mbikëqyrje
dhe në pranim urdhrash nga epro-
ri i tij, në këtë rast ministri si person
politik i vendosur nga partia, kjo
drejtori humbi në tërësi rolin dhe
objektivin e caktuar kushtetues
dhe po e njëjta drejtori u shndërrua
në një 'pronë private' nga ku u har-
tonin planet ogurzeza. Prandaj, me
reformimin e ri ku DSK do shndër-
rohet në Agjenci për Siguri Kombë-
tare si institucion i pavarur nga mi-
nistri, konstatoj se shërbimet në
këtë agjenci në luajtjen e rolit dhe

synimeve ligjore do jenë shumë më
profesionale dhe cilësore", deklaroi
për gazetën KOHA, Hasim Murte-
zani, ekspert sigurie.

Sipas tij, që në fillim të theme-
limit të Agjencisë duhet të vendo-
sen kritere se si do të bëhet
përzgjedhja e kuadrit i cili do të
inkuadrohet në të. "Njëra nga ar-
syet kyçe në dështimin e Drejtori-
së për Siguri dhe Kundërzbulim
ishte pikërisht futja nëpër vende
pune të njerëzve tejet të papërsh-
tatshëm dhe jokompetent në rea-
lizim e detyrave të caktuara. Dhe si
përfundim, po qe se në këtë Agjen-
ci nuk vendosen njerëzit e duhur
në vendin e duhur, do të kemi
vetëm shpenzime shtesë në for-
mim të institucioneve shtesë pa
reformuar të kaluarën dhe për-
mirësuar të ardhmen e shërbimit",
thekson Murtezani.

Përndryshe, mbi reformat në
shërbimin sekret, vërejtjet e tyre i
kanë dhënë edhe partitë politike
opozitare shqiptare. Aleanca për
Shqiptarët (ASH), midis tjerash ka
edhe vërejtje për emërtimin e kë-
saj Agjencie dhe kërkon që ajo të
quhet Agjencia Shtetërore për Si-
guri, e jo siç propozohet Agjencia
për Siguri Kombëtare. 

Jankullovskës i zvogëlohet
dënimi në katër vjet burg

OSMANI TAKOI DELEGACIONIN E EUROSTAT-it

Premtohet Regjistrim i suksesshëm 
të popullsisë 

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

REFORMAT NË SHËRBIMIN SEKRET

Të largohet "njolla e zezë"
nga policia sekrete

Shërbimi sekret në të
kaluarën ka qenë vatra
dhe bastioni i cili i ka
shërbyer për
keqpërdorime politike
dhe qërim hesapesh me
oponentët dhe figurat e
caktuara të vendosura në
shënjestër. Pikërisht për
këtë, reformat e
propozuara në shërbimin
sekret duhet ti
mënjanojnë të gjitha
dilemat që dalin nga ky
konstatim 

Koha
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“Dreksler Majer”
nuk do ta braktisë
Maqedoninë
Shkup, 28 mars - Mund të konfirmoj se
“Dreksler Majer” nuk do ta braktisë
vendin dhe se investitorët e huaj e
marrin parasysh Maqedoninë si vend
për investim, e cila ka perspektiva të
mëdha në këtë fushë, porositi dje Pa-
trik Martens, kryetar i Odës ekono-
mike gjermane në Maqedoni. Ai para-
lajmëroi se ka kompani gjermane të
interesuara që duan të investojnë në
Maqedoni, si dhe kompani që janë të
interesuara të investojnë në hulum-
tim dhe zhvillim dhe theksoi se do të
ketë investime, në të cilat kërkohet ni-
vel i lartë i mjeshtërive inxhiniere.
“Tregu i punës është shumë i rëndësi-
shëm gjatë vendimmarrjes së kompa-
nive të huaja, nëse do të investojnë në
vend apo jo, ndërsa fakti që ndonjë
kompani e madhe automobilistike e ka
marrë rajonin parasysh për investimet
e saj është shenjë se punoni mirë. Fakti
që është zgjedhur ndonjë vend tjetër
nuk do të thotë se duhet të deku-
rajoheni, por të punoni më mirë, sido-
mos nëse merret parasysh tregu i
punës, sepse ka ndikim të madh mbi
vendimmarrjen e investitorëve të
huaj”, deklaroi Martens në Odën Eko-
nomike të Maqedonisë. Ai theksoi se
në hulumtimin që e publikuan dje u
tregua se nuk mund të kënaqën njëjtë
të gjithë investitorët e huaj dhe shtoi se
50 për qind e investitorëve kanë qenë
të kënaqur. Porositi se vendi duhet
vazhdimisht të punojë në përmirësi-
min e tregut të punës që ta përmirë-
sojë përqindjen e investitorëve të huaj.
Zëvendëskryeministri Angjushev
theksoi se në bisedë kanë marrë pjesë
të gjithë ministrat e sektorëve ekono-
mikë dhe se bashkërisht i kanë anali-
zuar shifrat e anketës që dje i pu-
blikuan Oda ekonomike gjermane në
Maqedoni. “I kemi determinuar qartë
të gjitha problemet që kanë shkak-
tuar disa shifra në anketë që të jenë
negative. Shkaqet kryesore për shifrat
negative në ankesë i përkasin pjesës
se duan politikë pak më të para-
shikueshme në ekonomi, gjegjësisht
të informohen me kohë për ndryshi-
met në politikën tatimore dhe në pje-
sën e rrogës minimale, ndërsa sh-
prehën edhe nevojë që shërbimet
doganore të jenë të përshtatshme me
ato evropiane”, theksoi Angjushev.
Precizoi se në anketë është treguar se
78 për qind e investitorëve gjermanë
do të investonin sërish në vendin
tonë, 48 për qind e kompanive do ta
rrisin qarkullimin në vitin 2019, ndër-
sa vetëm 15 për qind do ta ulin. Ek-
sportin e shtetit tonë do ta rrisin 41
për qind të kompanive, ndërsa vetëm
shtatë do ta ulin, ndërsa 39 për qind e
kompanive të anketuara do ta rrisin
numrin e të punësuarve në vitin 2019
kundrejt 10 për qind, që do ta ulin.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 28 mars - Bankat e Maqe-
donisë në vitin e kaluar kanë
shënuar fitime të mëdha prej
136 milionë euro, që si shumë
është për 30 milionë më shumë
se në vitin 2017. Me fjalë të tjera,
kjo nënkupton një fitim prej 373
mijë euro për çdo ditë për gjatë
vitit të kaluar që ka ardhur jo
vetëm nga provizionet dhe ka-
matat, por edhe nga shitja e pro-
nave të disa fabrikave më të
mëdha në shtet si "Feni" apo
"Briljanti" nga Shtipi. 

“Bankat në vend kanë kthim
të kapitalit prej 35 për qind apo
për tre vjet ato kthejnë të gjithë
kapitalin që e posedojnë. Njëhe-
razi, bankat vendore shënojnë
rezultate mjaft të mira në raport
me bankat amë, por edhe me
pjesën tjetër të biznesit. Andaj
nevojitet të mendohet për rre-
gullimin e margjinave të kama-
tave, për shkak se bankat ofrojnë
kamata të ulëta për kursimet
nga njëra anë, ndërsa paguajnë
kamata të larta për kreditë”,
thotë eksperti bankar, Pavle
Gaçov. 

Në ndërkohë, nga Banka Po-
pullore kanë paralajmëruar se
së bashku me Ministrinë e Fi-
nancave punojnë në Ligjin e ri
për shërbimet dhe sistemet pa-
gesore që pritet të miratohet
sivjet. Legjislacioni i ri, që akoma
gjendet në draft-version e ku do
të inkorporohen praktikat më të
mira të Bashkimit Evropian, pri-
tet të ulë koston për qytetarët e
shërbimeve të bankave.

“Me miratimin e këtij Ligji
pritet të rritet konkurrenca në
sferën e pagesave përmes hyrjes
së ofruesve jo bankar të shërbi-

meve pagesore, paraqitjes së
zgjidhjeve inovative për realizi-
min e pagesave, uljen e çmime-
ve të shërbimeve pagesore, si-
gurimit të mbrojtjes më të mirë
të konsumatorëve dhe avanci-
mit të sigurisë së pagesave digji-
tale”, thonë nga BPRM.

Nga ana tjetër, ekonomistët
vlerësojnë se shkallët e kama-

tave varen prej ofertës dhe
kërkesës së të hollave në tregun
financiar, investimeve më të
madhe private apo shtetërore,
si dhe situatës stabile politike
në një shtet. 

Gjithashtu, Maqedonia dhe
shtetet e rajonit nuk prodhojnë
“para”, apo kanë nivel shumë të
ulët të prodhimeve dhe shërbi-

meve për shitje jashtë, kanë mi-
nus në këmbimin tregtar, andaj
edhe nuk mund të ulin më
shumë kamatat. Gjithashtu,
bankat harxhojnë një pjesë të
fitimit edhe për të mbuluar pa-
gat e të punësuarve, për rezervi-
min e kredive të këqija, ose
humbjet për shkak të dëmtimit,
apo përmirësimit të vlerës së
mjeteve financiare. 

Ndryshe, për fitimin e madh
të bankave si rrjedhojë e krediti-
mit të madh të popullatës që ka
mundësi të fitojë kredi, flasin
edhe të dhënat se në vitin 2008,
profiti i bankave ishte 55 milionë
euro, për t'u rritur më shumë se
dy herë e gjysmë për dhjetë vjet,
apo në 136 milionë euro në 2018.
Trendin e rritjes së fitimit të
bankave e tregon edhe fitimi
prej 102 milionë euro në vitin
2016 dhe 106 milionë euro në vi-
tin 2017. 

FITIME TË MËDHA, KAMAT NUK ULEN

Bankat fitojnë 
373 mijë euro në ditë

Bankat vitin e kaluar
kanë shënuar fitime
prej 136 milionë euro,
që si shumë është për
30 milionë euro më
shumë se në vitin
2017, jo vetëm nga
provizionet dhe
kamatat, por edhe
nga shitja e pronave
të disa fabrikave më
të mëdha në shtet si
"Feni" apo "Briljanti"
nga Shtipi 

KOSOVA KRYESON ME KAMATAT MË TË LARTA NË RAJON 

Normat e interesit (kamatat) në kredi për
ekonomi familjare dhe ndërmarrje, ndonëse
kanë shënuar rënie përgjatë viteve të fundit në
Kosovë, ato vazhdojnë të mbesin të larta, gjë e
cila sipas njohësve të kësaj fushe, po i dëmton
bizneset dhe po pamundëson zhvillimin e
ekonomive familjare. Për vite me radhë,
normat e interesit në bankat komerciale në
Kosovë kanë qenë deri në 15 për qind, varësisht
nga banka dhe lloji i kredive, por që viteve të
fundit këto norma, sipas të dhënave zyrtare të
Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), kanë
arritur të ulen në 7 për qind. Të dhënat BQK-së

tregojnë se shuma e kredive në 10 bankat
komerciale në Kosovë është 2.7 miliardë euro.
Prej tyre afër 1 miliard euro përbëjnë kredi për
ekonomitë familjare dhe mbi 1.7 miliard euro
për ndërmarrje. Krahasuar me vendet e rajonit
dhe më gjerë, Kosova vazhdon të ketë normat
më të larta të interesit. Bankat komerciale në
Kosovë duhet të reflektojnë dhe të ulin
interesat në kredi, pasi që do të rritje pastaj
edhe kërkesa. Në rajon, normat e interesit
sillen përafërsisht në 3 për qind, derisa në
Kosovë mesatarja është 6.8, e që jemi dyfish më
shumë sesa rajoni. 

BASHKËPUNIM ME BANKËN GJERMANE 
Banka Qendrore e Gjermanisë së bashku me
shtatëmbëdhjetë banka tjera qendrore nga
Sistemi Evropian të Bankave Qendrore (SEBQ),
Banka Qendrore Evropiane (BQE) dhe
Komisioni Evropian para dy ditëve filluan me
zbatimin e Programit të financuar nga
Bashkimi Evropian për përforcimin e
kapaciteteve të bankave qendrore të vendeve
kandidate dhe kandidatëve potencialë për
anëtarë të BE-së nga Ballkani Perëndimor.
Përveç bankës qendrore të vendit, shfrytëzues
përfundimtar të projektit janë edhe bankat

qendrore të Shqipërisë, Bosnje e Hercegovinës,
Kosovës, Malit të Zi dhe Serbisë. Shfrytëzues të
programit janë edhe agjencitë bankare të BeH-
së dhe Republikës Sërpska, si dhe disa trupa
për supervizion bankar. Për këtë program
rajonal, BE-ja ka ndarë dy milionë euro nga
Instrumenti i saj për ndihmë inkuadruese (IPA
2). Siç kumtoi Banka Popullore e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, bëhet fjalë për një
projekt dyvjeçar në kuadër të aktiviteteve për
integrim të institucioneve qendrore bankare
nga rajoni i SEBQ-së.  

EKIP I MINISTRAVE PËR REALIZIM TË INVESTIMEVE KAPITALE 
Investimet kapitale në vitin 2019 do të
realizohen më intensivisht. Për këtë
qëllim është bërë ekip i ministrave, i
cili ka për detyrë ta kontrollojë
realizimin e tyre, paralajmëroi
zëvendëskryeministri për çështje
ekonomike, Koço Angjushev. “Është bërë
ekip të cilin do ta udhëheqi unë së bashku
me ministrin e Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi
dhe ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Goran
Sugarevski, ekip i cili ka për detyrë që në emër të
Qeverisë t’i kontrollojë investimet kapitale dhe

t’i përshpejtojë. Ekipi filloi të funksionojë
para një muaji dhe veçmë ka bërë hapa

serioze, ndërsa numrat tek së pari do
të shihen”, deklaroi Angjushev në
përgjigjen e pyetjes së gazetarëve

para fillimit të konferencës arbitrale
ndërkombëtare “Përmes avancimit të

legjislaturës arbitrale deri në ambient më të
mirë afarist” në Odën ekonomike të Maqedonisë.
Ai potencoi se realizimi i vogël i investimeve
kapitale në dy muajt e parë të këtij viti ka të bëjë
me kushtet e këqija ndërtimore. 
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Shkup, 28 mars - Vendet e Ballka-
nit Perëndimor më 4 prill të këtij
viti do të nënshkruajnë marrëve-
shjen për heqjen e çmimeve të
shërbimeve roming, që zbatohet
në kuadër të telekomunikimit. Pje-
së e kësaj marrëveshjeje është
edhe Maqedonia. Tarifa e romin-
gut nënkupton telekomunikimin
dhe shërbimin që qytetarët e për-
dorin në një shtet tjetër, nga një
qendër e operatorit të telefonisë
mobile. Këto tarifa janë kryesisht
dyfish më të larta sesa ato që për-
doren për telekomunikim brenda

një shteti. Marrëveshja për romin-
gun ndërmjet vendeve të Ballka-
nit Perëndimor, (Shqipërisë, Bosnjë
Hercegovinës, Maqedonisë së Ve-
riut, Malit të Zi, Kosovës dhe Serbi-
së) është planifikuar të nënshk-
ruhet në Samitin e dytë Digjital,
që do të mbahet në Beograd.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik
në Qeverinë e Kosovës, Valdrin
Lluka, i cili pret të jetë i pranishëm
në këtë samit në Beograd, në një
bisedë për Radion Evropa e Lirë,
tha se Kosova është e gatshme dhe
ka përfunduar të gjitha procedurat

e nevojshme për këtë marrëveshje.
Lluka tha se më këtë pako do të
ketë ulje të çmimeve të tarifave të
romingut në mes vendeve të Bal-
lkanit, e njëherësh do të mundë-
sohet edhe thellimi i bashkëpuni-
mit dhe do të shërbejë si urë
komunikimi midis qytetarëve të
këtyre vendeve. Marrëveshja në
tërësi, thotë Lluka, planifikohet të
zbatohet në korrik të vitit 2021,
kurse reduktimet në uljen e tari-
fave do të fillojnë nga 1 korriku i
këtij viti. “Deri në vitin 2021 do të
ketë reduktime të obligueshme.

Këto reduktime do të fillojnë nga 1
korriku i këtij viti. Për shembull,
gjatë periudhës kalimtare për
thirrje telefonike (llogaritur në
euro), një minutë do të jetë 0.19
cent, për një mesazh (sms) 0.6
cent, kurse interneti do të jetë 2.5
centë për megabyte. Pastaj vitin
tjetër zvogëlohen edhe më tutje,
deri në eliminim të tërësishëm në
vitin 2021”, tregon Lluka.

Heqjen e tarifave të telekomu-
nikimit për vendet e Ballkanit
Perëndimor e ka kërkuar Bashkimi
Evropian, si formë lehtësimi për

komunikimet ndërmjet qytetarë-
ve. Kurse në muajin prill të 2018
në Samitin e parë Digjital të mbaj-
tur në Shkup, ishte paralajmëruar
ulja e çmimeve të romingut mes
vendeve të Ballkanit. Në
ndërkohë, përderisa ende vendet e
rajonit nuk e kanë finalizuar një
proces të tillë, Prishtina dhe Tirana
zyrtare kanë nënshkruar marrëve-
shjen për heqjen plotësisht të ta-
rifave të romingut, marrëveshje
kjo që sipas ministrit Lluka do të
fillojë të zbatohet nga korriku i kë-
tij viti. (Q.A)

Urim HASIPI

Shkup, 28 mars - Lidhja Socialde-
mokrate e Maqedonisë vazhdon
ta bllokojë Ligjin për bixhozin,
edhe pse të gjitha partitë tjerë ta-
shmë janë pajtuar për ndryshimet
që duhet të pësojë ligji. Në koali-
cionin qeveritar konfirmojnë se
LSDM ngurron të mbështet ndry-
shimet ligjore të propozuara nga
BDI, ndërsa dyshohet se njerëz të

afërt me partinë e kryeministrit
Zoran Zaev, por edhe me ata të
VMRO-së, kanë në pronësi numrin
më të madh të kazinove dhe ba-
storeve në vend.

Ka tre muaj që ndryshimet
ligjore tashmë janë gati, por që të
njëjtat presin dritën jeshile nga
LSDM. Në ndërkohë, BDI, PDSH,
Aleanca për Shqiptarët dhe BESA
janë pajtuar tashmë me ndryshi-
met e reja ligjore, ndërkohë që
VMRO nuk është prononcuar ako-
ma. Bëhet fjalë për ndryshime
ligjore që parashohin dislokimin,
apo të mos ketë qendra bixhozi në
largësi 1000 metra nga institucio-
net publike (shkolla, komuna, she-
she, institucione fetare...). Në
ndërkohë, në një vit, bastoret dhe
kazinotë fitojnë rreth 240 milionë
euro, duke u varfëruar qytetarët.

Një matematikë e thjeshtë tregon
se, nga rreth 600 mijë amvisëri që
ka Maqedonia e Veriut, çdo familje
harxhon në mesatare nga 400
euro në vit për baste dhe bixhoz. Të
dhënat zyrtare tregojnë se, nga
shuma prej 240 milionë euro, ba-
storet dhe kazinotë fitojnë rreth
196 milionë euro, ndërsa tatimet
që i shkojnë shtetit arrijnë në 43
milionë euro.

"Ligji është bllokuar, pasi LSDM
ngurron të jap mbështetje. Dy-
shojmë se njerëz të afërt me zyr-
tarët e LSDM-së, por edhe me ata
të VMRO-së, kanë gisht në hapjen
kaq në numër të kazinove dhe ba-
storeve. Mjafton të shihen pro-
narët ku janë hapur këto qendra
bixhozi dhe gjithçka është e kup-
tueshme", thonë deputetët shqip-
tarë, ndërsa sigurojnë se nuk do të

lëvizin nga propozim-ligji në fjalë.
Në LSDM ndërkohë askush nuk
pranon të prononcohet se pse po
zvarritet Ligji për lojërat e fatit,
ndërsa shkurt thonë se do të ketë
debat publik dhe se i njëjti po sh-
qyrtohet. 

Lëvizja Antibixhoz me qendër
në Tetovë ka takuar tashmë
pothuajse të gjithë liderët politik,
por se përgjigje konkrete nuk ka
marrë nga kryeministri Zoran Zaev
dhe Hristijan Mickovski. Fillimisht,
kjo Lëvizje kërkoi që bastoret dhe
kazinotë të largohen 3000 metra
nga institucionet publike, por në
Parlament thonë se propozim-ligji
që parasheh 1000 metra vijë hori-
zontale, do të thotë që në vendba-
nimet e brendshme, asnjë qendër
bixhozi të mos ketë.

Tetova, Shkupi, Strumica e

Gjevgjelia janë qendrat më të
mëdha të bixhozit në vend, ndërsa
nuk mbetet anash edhe Kumano-
va dhe vendbanimet tjera. Dy-tre
hapa afër shkollave, shesheve dhe
institucioneve fetare - kazino dhe
bastore ka sa të duash. Dhe gjith-
monë me plot hallexhinj brenda.
"Është e tmerrshme kjo që po na
ndodhë. Jemi shndërruar në
bixhozxhinj. Kemi frikë se edhe fë-
mijët që në moshë të vegjël do fu-
ten në pika basti. Realisht, çdo ditë
shohim kur fëmijë futen brenda
dhe shohin çfarë po ndodhë", thotë
Agimi nga Tetova, ndërsa tregon
se në bastore mund të takosh
njerëz të të gjitha moshave, por që
kryesisht vijnë nga familje sociale
dhe me kushte të rënda ekono-
mike.

Ndryshe, Shqipëria ishte shte-
ti i parë në rajon që mbylli tërësisht
bastoret, ndërsa miratoi ligjin që
dislokon kazinotë nga vendbani-
met dhe institucionet publike. Më
shumë se 3500 pika basti u mbyl-
lën nga 1 janari, ndërsa kazinotë -
disa u dislokuan jashtë vendbani-
meve, e disa u mbyllën tërësisht.
Kosova po ndjek një hap të tillë,
edhe pse pak më të butë se Shqipë-
ria. Në Kosovën fqinje tashmë
pikat e basteve kanë filluar të men-
dojnë për gjetjen e hapësirave ja-
shtë vendbanimeve, ndërsa në Ma-
qedoni, përkundër vafrërisë së
madhe, partia maqedonase në pu-
shtet mendon për qindra të punë-
suar në këto bastore dhe jo për qin-
dra mijëra familje që thellohen
edhe më shumë në humbje.

MË 4 PRILL NËNSHKRUHET MARRËVESHJA

Ballkani drejt heqjes së roamingut
Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimor e ka
kërkuar Bashkimi Evropian, si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet
qytetarëve. Kjo ishte diskutuar në muajin prill të 2018, në Samitin e parë Digjital
të mbajtur në Shkup, kur ishte paralajmëruar ulja e çmimeve të romingut mes
vendeve të Ballkanit

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

LSDM VAZHDON TA BLLOKOJË LIGJIN PËR LOJËRAT E FATIT

Të pafuqishëm kundër bixhozit
Në një vit, bastoret dhe
kazinotë fitojnë rreth
240 milionë euro. Një
matematikë e thjeshtë
tregon se, nga rreth 600
mijë amvisëri që ka
Maqedonia e Veriut,
çdo familje harxhon në
mesatare nga 400 euro
në vit për baste dhe
bixhoz. Të dhënat
zyrtare tregojnë se, nga
shuma prej 240 milionë
euro, bastoret dhe
kazinotë fitojnë rreth
196 milionë euro,
ndërsa tatimet që i
shkojnë shtetit arrijnë
në 43 milionë euro. Dhe
LSDM vazhdon të
bllokojë propozim-
ligjin e ri
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Strugë, 28 mars - Pas paraqitjeve në
qytetet kryesore të Shqipërisë, au-
tori i librit poetik “Deti Nuk ka
portë”, gazetari i njohur Aleksandër
Çipa, i mbështetur nga Botimet
“Dritëro”, ka promovuar dje librin
e katërt të tij në mjediset e Univer-
sitetit Ndërkombëtar të Strugës.
Në promovim kanë marrë pjesë
shkrimtarë e poetë të Maqedonisë,
studentë dhe dashamirës të poezi-
së, ndërsa ka pasuar bashkëbise-
dim me autorin, ndërsa kanë folur
studiues e profesorë të letërsisë sh-

qipe si Behar Gjoka, prof.dr. Raim
Ombashi dhe gazetarë dhe autorë
të njohur nga viset shqiptare. Ndry-
she, Aleksandër Çipa është analist
dhe opinionist i njohur në hapë-
sirën shqiptare, ndërsa ruan ba-
shkëpunime të rregullta periodike
me pothuajse të gjitha mediat në
rajon dhe më gjerë. Ka realizuar
shumë studime dhe kumtesa për
çështje të realitetit mediatik në Sh-
qipëri, Kosovë, Maqedoni etj. Ka
botuar disa libra me letërsi dhe
mendime kulturologjike.

Shkup, 28 mars - Ajo që ka preoku-
puar kohët e fundit shëndetësinë,
është mungesa e mjekëve amë
dhe për pasojë qytetarët nuk
mund të marrin shërbimet shën-
detësore. Kjo situatë është më e
theksuar në viset rurale, ndërkohë
që ikja e mjekëve përbën një sh-
qetësim për institucionet shën-
detësore . Ministri i Shëndetësisë,
Venko Filipçe, thotë se në rajonet
ku ka një mungesë serioze mjekë-
sh, do të futet një model hibrid,
gjë që do të parandaloj hapjen pa
kriter të ordinancave private.  Sho-
qata e mjekëve privat informon se
aktualisht është një mjek nga Vini-
ca që në ordinancë e tij nuk ka
asnjë infermiere dhe nuk mund të
gjejë në të gjithë rajonin, kështu
që Fondi për Sigurim Shëndetësor

për shkak të mungesës së stafit
nuk i paguan kapitacionin (tatimi
për kokë pacienti).. Sipas kësaj
shoqate  mbyllja e ordinancave pri-
vate është një iniciativë e ministrit
të Shëndetësisë që nuk korrespon-
don me realitetin. Shumë nga
mjekët amë janë të revoltuar për
shkak se ata nuk marrin një rritje
të kapitacionit  dhe shumë nga ko-
legët e tyre shohin shpëtimin ja-
shtë vendit. Kurse nga Shoqata e
Mjekëve Shqiptar thonë se pa-
cientët do të duhet të zgjedhin or-
dinancën që përkujdeset për ta
dhe jo mjekun amë në institucio-
net shëndetësore shtetërore. Pro-
blemi sipas tyre është se largimi i
mjekëve ka lënë në pozitë të keqe
pacientët, të cilët nuk mund të
regjistrohen te mjeku tjetër.

“Pacientët të mos e humbin të
drejtën e tyre në zgjedhjen e
mjekun amë”, tha Nevzat Elezi,
kryetar i Shoqatës së mjekëve sh-
qiptar. Sa i përket statusit të ordi-
nancave private, ka reagime të
ndryshme të mjekëve. 

“Duhet të gjendet një rrugë më
e mirë për stimulimin e kuadrove
që sapo kanë mbaruar studimet,
t’ju lëshojë paradhënie për fille-
starët në ordinancën private dhe
lehtësime të tjera që do ta frenonin
ikjen e mjekëve. Ministri Filipçe, pa
mos pasur  rreth vetes ekspert të
profilit të tillë, nuk mund ta zba-
ton atë model, qoftë edhe ligj dhe
nuk mund t’i bind të rinjtë që të
mos e braktisin Maqedoninë Ve-
riore”, tha Rexhep Emurllai, mjek
në spitalin e  Tetovës. (D.K)

Katër padi për
uzurpim të
bregut të liqenit
në Strugë
Shkup, 28 mars - Në bashkëpu-
nim me Prokurorinë themelore
publike, Ministria e Punëve të
Brendshme parashtroi padi pe-
nale kundër katër personave për
shkatërrim të kallamit dhe për
uzurpim të brigjeve të liqenit në
Strugë. Ministri Oliver Spasovski
në përgjigje të pyetjes së depu-
tetëve, tha se padi penale është
parashtruar kundër një personi
për uzurpim të pronës së pa-
tundshme të shtetit dhe për
vepër penale shkatërrim i të mi-
rave nga mbrojtja e përkohsh-
me. Lidhur me prerjen ilegale të
kallamit janë parashtruar dy
padi penale - për kryesin dhe
për porositësin. Është parash-
truar padi penale edhe kundër
një inspektori të MMJPH sepse
nuk i ka konstatuar faktet se ka
djegie dhe shkatërrim të kalla-
mit dhe uzurpim të asaj pjese të
liqenit. Spasovski tha prej se
MPB ka parashtruar padi penale
kundër inspektorit, ai ka para-
shtruar padi kundër një kryesi
të panjohur për rastin e njejtë.
“MBP edhe më tej do të vazh-
dojë të luftojë pa kompromis
kundër cilit do kryes të këtyre
aktiviteteve ilegale. U bëj thirrje
shërbimeve kompetente inspek-
tuese t’i kryejnë kompetencat e
tyre ligjore për mbrojtje të rari-
teteve natyrore, të mirave naty-
rore dhe, në përgjithësi, pronës
së Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Sepse lëshimi i cilit do
shërbim, plotësisht i inkurajon
këto struktura kriminele të cilat
dëshirojnë në mënyrë kriminele
të uzurpojnë tokë jashtëzakoni-
sht atraktive në brez të mbroj-
tur”, tha Spasovski.

Shkup, 28 mars - Drejtësia duhet të
jetë e dukshme, jo vetëm pro
formë e shprehur. Kjo është ajo që
mungon. Gjykatësit në vend për-
ballen me sfida serioze, por
patjetër të zgjasin dhe të tregojnë
se kanë kapacitet dhe përgjegjësi
të forcojnë pavarësinë gjyqësore
dhe paanshmërinë. Këtë e kanë
deklaruar një pjesë e pjesëmarrë-
sve në konferencën rajonale “Në
rrugën drejt gjyqësisë evropiane:
Parakushte dhe sfida”, që mbahet
dje dhe sot në Shkup me rastin
Ditës së gjyqësorit në organizim të
Shoqatës së gjykatësve me përk-
rahje të Misionit të OSBE-së. Ish
gjykatësja e Gjykatës Evropiane
për të drejta të njeriut, Mirjana La-
zarova- Trajkovska nuk sheh zh-
vendosje të mëdha në gjyqësinë e
Republikës, duke shtuar se në këto
dy vite punët më shumë bazohen
në ndryshimet dhe plotësimet e
ligjit.

“Në parim reformat në gjyqësi
detektohen përmes vendimeve

dhe veprimeve të gjyqit dhe nuk
janë të dukshme siç pritet. Gjyqë-
sia së pari duhet të tregojë fid-
bekun e asaj që pritet në kushte të
marrëveshjeve paraqësese me KE-
në”, ka thënë ajo. Ajo ka thënë se i
ndjek vendimet e Gjykatës evro-
piane për të drejtat e njeriut që në
parim japin analizë për fotogra-
finë e gjyqësisë në vendet anëtare
të Konventës, dhe siç ka shtuar
“pasi Maqedonia është anëtare e
Këshillit të Evropës, ajo është drita-
re ose derë drejt BE-së dhe KE-së
niset nga vendimi që ndërlidhen
me vendet e cila paraqitet si kandi-
dat”.

Ajo shton se ende ka problem
me shpeshherë lidhur me parabur-
gimin, në vend se të praktikohen
masa tjera për mbrojtje dhe ga-
ranci. “Megjithatë, punët janë më
të thella, pasi Maqedonia në vitet e
fundit ka edhe aktgjykim që lidhen
me të drejtat që janë absolute, siç
është e drejta e ndalimit nga tortu-
ra, veprimi johuman, e drejta e

jetës…”, ka thënë gjykatësja Lazaro-
va- Trajkovska. “Drejtësia duhet të
jetë e dukshme. Në vitet e kaluara
kemi jetuar disi në kohën e mo-
sndëshkimit dhe kjo tek qytetarët
krijon torturë. Mendoj se gjyqësisë
i pason betejë për përfitimin e
hapësirës për ndërtimin e integri-
tetit dhe kthimit të dinjitetit”, ka
shtuar Lazarova- Trajkovska.

Gjykatësi i Gjyqit Suprem dhe
kryetar i Shoqatës së gjykatësve
Xhemali Saiti ka thënë se është
shënuar përparim në sistemin
tonë gjyqësor, por siç tha, “mbeten
çështjet lidhur me atë nëse me të
vërtetë dhe sa ka ndikim politik
mbi punën e gjykatave”. “Konside-
roj se ai përparim është arrit dhe
notohet edhe në Raportin e Stejt
Departamentit për përparimin e
Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, por mbetet të analizohen
edhe pjesët e “këqija”, pjesë të atij
raporti”, ka thënë Saiti. Edhe ai paj-
tohet se ka problem me besimin
në gjyqësi dhe se Shoqata e

gjykatësve punon në krijimin e ak-
tiviteteve dhe trupave për njohje
me perceptimin real për besimin
në gjyqësi. “Gjykatat në vend për-
ballen me sfida serioze, por
patjetër të tregojnë se kanë kapa-
citet dhe përgjegjësi ta forcojnë
pavarësinë gjyqësore dhe paan-
shmërinë”, ka thënë Xhefri Gold-
stajn, zëvendës shef i misionit të
OSBE-së në Shkup. Në gjitha librat
për liderizëm, siç ka shtuar Gold-
stajn shkruan se liderët e mirë
udhëhiqen nga kryeministra dhe
shumë me rëndësi është gjykatësit
të mbajnë praktikën për zbatimin
e standardeve ndërkombëtare gjy-
qësore.

Gjashtëdhjetë gjykatës nga
Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Po-
lonia, Serbia dhe Sllovenia disku-
tuan për parakushtet dhe sfidat
me të cilat shtetet e Ballkanit
Perëndimor përballen në rrugën
drejt praktikimit të standardeve
gjyqësore evropiane në vendet e
tyre. (Q.A)

Ordinancat private, përplasje në mes të
Ministrisë dhe mjekëve

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

“Deti nuk ka portë”
promovohet në Strugë

KONFERENCË PËR DITËN E GJYQËSORIT

Drejtësia të jetë e dukshme
Ish gjykatësja e
Gjykatës Evropiane për
të drejta të njeriut,
Mirjana Lazarova-
Trajkovska nuk sheh
zhvendosje të mëdha
në gjyqësinë e
Republikës, duke
shtuar se në këto dy vite
punët më shumë
bazohen në
ndryshimet dhe
plotësimet e ligjit
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Omer XHAFERI

Shkup, 28 mars - Ekspertiza e psikia-
tres Sllavica Arsova, në rastin “Saz-
dovski”, nuk përputhet me realite-
tin dhe gjendjen faktike të
ngjarjes. Kjo është përshtypja e
parë e palës mbrojtëse, e cila këtë
ekspertizën psikiatrike e pranoi në
seancën e fundit (të enjten). “Nuk
përkon me atë që është thënë deri
më tani. Aq sa pata mundësi të sh-
fletoi, në këtë ekspertizë thuhet se
vuajtjet e të ndjerit kanë zgjatur
disa minuta. Ndërkohë, të gjitha
provat e prezantuara deri më tani
flasin se e gjithë ngjarja ka

ndodhur shpejtë. Detajet tjera do
ti japim ditëve në vazhdim, pasi ta
analizojmë këtë ekspertizë”, tha
avokati Naser Raufi.

Gjykimi për rastin “Sazdovski”
është në fazën finale. Paraprakisht
me kërkesë të palës mbrojtëse u
realizua rikonstruimi i rastit.
Ndërkohë, ekspertët nga Instituti i
mjekësisë ligjore edhe pas këtij
rikonstruimi mbetën në qëndri-
min se vdekja e të ndjerit ka

ndodhur si rezultat i goditjeve nga
të akuzuarit dhe jo për shkak të
goditjes së kokës në kutinë e EVN-
së. I akuzuari i parë, Besir Bela,
gjatë rrëfimit si dëshmitar, thek-
soi se e gjithë ngjarja ka ndodhur
shpejtë dhe spontanisht. Përf-
shirjen e të akuzuarve tjerë, Sken-
der Demiri dhe Jeton Luzha (në ar-
rati), ai e cilësoi si ndihmesë për të
ndal përplasjen e tij me të ndjerin
Nikolla Sazdvsoki dhe jo siç thotë

Prokuroria e Shkupit, se ata ba-
shkërisht e kanë goditur.

Nga fillimi i këtij procesi gjy-
qësore e deri më tani pala mbrojtë-
se dhe ajo e dëmtuar janë përpla-
sur rreth faktit se ngjarja është
“vrasje në mënyrë mizore” ose
“dhunë me pasoja vdekje”, ashtu
siç ishte e cilësuar fillimisht nga
policia dhe Prokuroria. Rasti
tragjik ku mbeti i vdekur Nikolla
Sazdvoski, ndodhi në fund të
muajit qershor të vitit 2018. Pas kë-
saj kohe i ndjeri për dy javë rresht
qëndroi në Qendrën Klinike në
Shkup, ku pati disa tentime për
reaminim, megjithatë për shkak
të lëndimeve në kokë ai ndërroi
jetë. Paralelisht me zhvillimet në
spital, policia e Shkupit arriti ti ar-
restoj, tashmë të akuzuarit Besir
Bela dhe Skender Demiri. Njëherit
gjatë kësaj kohe para Prokurorisë
Publike u zhvilluan një sërë prote-
stash qytetare, të organizuar nga

grupi i tifozëve “Komiti”, anëtar i të
cilëve ishte i ndjeri. Për dallim nga
shumë protesta qytetare të organi-
zuara nga shqiptarët, ku gjithnjë
kërkesat e tyre janë shpërfillur,
këto protesta rezultuan me sukses
dhe prokuroria pas disa ditëve e
ndryshoi aktakuzën kundër Belës
dhe Demirit. 

Ndryshe, seanca e fundit gjy-
qësore kundër të akuzuarve Besir
Bela dhe Skender Demiri, nuk u
zhvillua për shkak të mungesës së
avokatit Asmir Alispahiç. Ndonë-
se, ai paraprakisht e kishte njof-
tuar gjykatën se do të mungoj,
trupi gjykues në krye me gjykatë-
sen Daniella Aleksovska - Stoja-
novska, këtë veprim të avokatit
Alispahiç e cilësoi si mosrespek-
tim ndaj gjyqit dhe familjes së të
ndjerit, me çka i shqiptoi gjobë në
vlerë prej 200 euro. Seanca e
radhës për rastin “Sazdovski”,
është caktuar për 2 prill.

Urim HASIPI

Tetovë, 28 mars - Këshilli i Komunës
së Tetovës i ka dhënë dritë jeshile
Komunës së Tetovës që të merr
huanë nga Banka Botërore në vlerë
prej 1 milion e 200 mijë eurove. Ky
vendim vjen pasi që është kërkesë
e Bankës Botërore që të ketë një
pëlqim nga ana e Këshillit që të jep
huanë, kurse sipas kryetarit të Kë-
shillit të Komunës së Tetovës,
Bekim Memeti deri në fund të vitit
pritet që transporti publik të bëhet
realitet.

“Ka qenë kërkesë procedurale e
Bankës Botërore që të ketë një pël-
qim nga ana e Këshillit për hua-
marrjen. Pasi të kryhet edhe kjo
procedurë, tashmë nuk ekziston
asnjë pengesë që Komuna të merr
këtë hua në vlerë prej 1 milion e
200 mijë eurove. Shpresojmë që
deri në fund të vitit të blihen auto-
busët, sepse në periudhën që vijon,

janë procedurat e ofertave më të
mira dhe bëhet përgatitja e infra-
strukturës në qytetet, kështu që
mendojmë se deri në fund të këtij
viti përfundimisht transporti pu-
blik do të jetë realitet për Ko-
munën e Tetovës”, tha Bekim Me-
meti, kryetar i Këshillit. Edhe pse
votuan pro këtij vendimi, këshill-
tarët e opozitës nga Lëvizja Besa
dhe Aleanca për Shqiptarët kanë
kërkuar që të dinë se deri ku janë

punët teknike në teren, që të fil-
lohet të realizohet transporti pu-
blik. 

“Ne jemi të interesuar që kjo
çështje të merr fund, prandaj edhe
i kemi dhënë përkrahje Komunës
së Tetovës edhe kur është kërkuar
vendimi i Këshillit që Komuna të
merr borxh, edhe tash kur nevoji-
tet pëlqim nga ana e Këshillit, që
mjetet të lëshohen, ne kemi dhënë
përkrahje sepse është në interes të

qytetarëve që të kemi transport,
por edhe kjo të ndikojë në uljen e
ndotjes. Vërejtjet tona janë se
ende në qytet nuk ka pika të stacio-
neve, ende nuk janë hapur edhe
bulevardet tjera, që të kemi një
transport të mirëfilltë, prandaj
edhe kërkuam sqarim se deri ku
janë këto punë” tha Arif Selami, kë-
shilltar i Aleancës për Shqiptarët.
Besar Durmishi nga Lëvizja Besa
ka thënë se qytetarët meritojnë

transport publik dhe se ata i kanë
dhënë përkrahje kësaj iniciative
sepse Tetova meriton të ketë tran-
sport publik. 

“Mendojmë se duhet që Komu-
na apo sektori përkatës të bëjë për-
gatitjet e nevojshme teknike në qy-
tet që të fillojë si duhet
funksionimi i linjave nëpër qyte-
tet dhe vendbanimet jashtë qyte-
tit, prandaj duhet që më shumë të
punojnë në këtë drejtim”, tha Dur-
mishi. Gjatë seancës së sotme sëri-
sh opozita kishte vërejtje për pro-
pozim-vendimin për llogarinë
përfundimtare të Komunës së Te-
tovës, ku edhe njëherë theksuan
se realizimi i buxhetit është në ni-
vel shumë të ulët dhe kjo situatë
duhet të përmirësohet. Arif Selami
nga ASH-ja, rreth kësaj pike thek-
soi se realizimi në nivel mjaft të
ulët të buxhetit është një e metë e
Komunës dhe sektorëve përkatës,
pasi që nga viti 2011 e kemi këtë si-
tuatë. Ai kërkoi nga Komuna që në
të ardhmen më shumë të përku-
shtohet, sidomos sektorët dhe
punëtorët e administratës, që
buxheti të realizohet në masë më
të madhe, sepse në qytet ka shumë
probleme. “Qytetarët nga ne presin
punë dhe nëse sektorët nuk janë
në nivelin e detyrës, atëherë duhet
që Komuna të angazhohet të de-
tektojë se ku qëndrojnë ngecjet,
sepse nëse nuk ka të hyra nga tati-
met apo forma të tjera, atëherë
normalisht se Komuna edhe nuk
mund të jetë në shërbim të qyte-
tarëve me projekte konkrete”, tha
Selami. 

RASTI“SAZDOVSKI” SËRISH PROLONGOHET

Ekspertiza nuk përputhet me gjendjen faktike
Nga fillimi i këtij procesi
gjyqësore e deri më tani,
pala mbrojtëse dhe ajo e
dëmtuar janë përplasur
rreth faktit se ngjarja
është “vrasje në mënyrë
mizore” ose “dhunë me
pasoja vdekje”, ashtu siç
ishte e cilësuar fillimisht
nga policia dhe
Prokuroria 

MIRATOHET LLOGARIA PËRFUNDIMTARE E KOMUNËS SË TETOVËS

Autobusët e rinj, deri në fund të vitiT
Gjatë seancës së sotme,
sërish opozita kishte
vërejtje për propozim-
vendimin për llogarinë
përfundimtare të
Komunës së Tetovës, ku
edhe njëherë theksuan
se realizimi i buxhetit
është në nivel shumë të
ulët dhe kjo situatë
duhet të përmirësohet

RRITET NUMRI I KUNDËRVAJTJEVE NË TRAFIK  
Sektori për punë të brendshme në Tetovë ka
përforcuar aktivitetet e kontrolleve preventive në
komunikacion në Tetovë dhe Gostivar, si dhe apelon
veçanërisht për të rinjtë, që të mos ulen përpara
timonit pa leje për vozitje, dhe ta vënë në pikëpyetje
sigurinë e tyre personale dhe pjesëmarrësve të tjerë
në komunikacion. Vozitësit fillestar sërish
këshillohen që në orët e mbrëmjes detyrimisht pranë
vetes të kenë një shoqërues, dhe të mos konsumojnë
alkool veçanërisht gjatë vikendit. Drejtimi i
automjetit pa leje për vozitje në pajtueshmëri me
nenin 225 të ligjit për siguri në komunikacion dhe

rrugë, paraqet kundërvajtje për të cilën kundërvajtje
është paraparë gjobë në para prej 300 eurove në
kundërvlerë të denarit. Vozitësit gjithashtu porositen
që në kohë të kontrollojnë gjendjen teknike të
automjeteve të tyre, si dhe ti regjistrojnë ato. Gjoba
për regjistrimin e skaduar të automjeteve lëvizë nga
100 deri në 50 euro. Sektori për punë të brendshme në
Tetovë gjithashtu apelon deri te vozitësit që të
përshtatin shpejtësinë e lëvizjes së automjeteve sipas
kushteve në rrugë, para së gjithash kur lëvizin në
vendbanime, veçanërisht në rrugët më të
frekuentuara të Tetovës dhe Gostivarit.  

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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A
jo filozofia "s’bëhemi ne,
kot e kemi!", është prodhim
dhe rezultat i propagandës
që lufton kundër indit tënd,

luftë kjo zhbëse e bëme për me të
dobsu e me të përzënë! Më ndje pak
, dua të të them se nuk e thua ti këtë
konstatim, t’a ka imponuar dikush
tjetër! Ti vetëm e ke përvetësuar në
vazhdimësi, pa e menduar dëmin që
po ia sjell vetes! Ndalo! Mendoje pak!
Boju i/e mençur! Këtë gjykim defeti-
st e propagandojnë ata që vërtet nuk
duan të bëhemi! Je dakord? Kur ata e
propagandojnë këtë cop fjalie vazh-
dimisht e për të na dëmtuar indin,
zhvillimin dhe rritën , shpesh e
gjejmë veten të futur në këtë grackë
e të indoktrinuar kryekëput nga kjo
gjëmë; - saças mendojeni- se sa herë
e keni përdorur të njëjtin gjykim e
keni thënë : "o ne s’bëhemi!". Gjëmimi
i vazhdueshëm i kësaj fjalie- tip gjyki-
mi, që duket lehtësisht e dalë nga
brendia jonë - thu ti me mendje-
lehtësinë kozmike, ka të bëjë me neu-
rolinguistikën dhe, kjo fushë shken-
core është aq shumë me ndikim në
politikë e sidomos në propagandi-
min e shpresës ose defetizmit ndër
masën, ndër ne ! Përmes fuqisë së
neurolinguistikës në politikë, krijohet
emocioni pozitiv ose ai negativi për
veten ose për tjetrin! Kjo, ka fuqinë e
projektimit të të ardhmes. Ajo ty , e
ardhmja pra, mund të të duket e pa-
shpresë dhe ti ik gjetiu tuj lyp shpre-
sën nalt e posht, aty ku nuk folet pro-
paganda e shtëpisë, aty ku nuk e
dëgjon fjalën: s’bëhemi ne! Nëse e
dëgjoni veten të thoni pothuajse çdo
ditë : "ah, po s’bëhemi ne!" - dijeni,
këtë nuk e thoni ju, por e thotë ajo
shkollë e propagandës që jua ka më-
suar të zhvilloni ndjenjën e defetiz-
mit brenda vetes. Ajo shkollë që ju
ka indoktrinuar mënyrën e të men-
duarit! Pra, ti ke harruar se transfor-
mimi në të vërtetë ndodhi në jetën
tënde , ti ke harruar të mëndosh se ku
ishe dje e ku je sot! Sepse kur ndalon
së menduari për djeshin, ti thjesht
nuk e do të ardhmen! Kur ke men-
duar herës fundit për të ardhmen e
fëmijëve tu?! Hmmmm, s’din t’a
mendosh apo! Sepse nuk t’a le t’a
bësh këtë vetëkritikë kjo propagandë
djallëzore që të thotë vazhdimisht:
o kot e ki, se s’vyjm gjo ne! Sepse nuk
të len kthjellim truni kjo propagandë
e keqe që thotë vazhdimisht e në
brendinë tënde se ne shqiptarët nuk
e duam njani tjetrin, se jemi mallkim
për veten! Po nëse nuk e paskeshim
dasht ne veten , pse more nuk ho-
qëm dorë nga vetja jonë

asnjëherë!!!??? Ja , dhe unë që shk-
ruaj shqip sot e tani, jam argument i
gjallë se nuk heq dorë nga vetja ime
dhe nga puna për t’a bërë veten më të
mirë se sa që isha dje ; por jo vetë,
këtë rritje e bëj me të tjerët si unë .
Unë rritem me të tjerët që janë më të
mirë se unë ! E vërteta e madhe është
se këtë propagandë ne e kemi për-
vetësuar me mendjelehtësi ( e kjo për
shumë arsye kontekstuale : vonë u
shkolluam, vonë hymë ne institucio-
ne, vonë e kuptuam fuqinë e vetëbe-
simit prandaj dhe vonë do lidhemi!)

dhe tani jemi bërë promotorë të saj
edhe vetë, aq sa ajo është bërë pjesë
e narativës sonë ditore. Përsëri, men-
doje saças ; pra shko në treg: s’bëhe-
mi ne!, shko në shkollë: s’bëhemi ne!,
shko në institucione shtetërore:
s’bëhemi ne! shko në mjek: s’bëhemi
ne!, eja në familje: "s’bëhemi ne!"…

Miku im , mikesha ime , ndalo së
menduari kësisoj! Thjesht ndalo së
menduari kësisoj! Ose , lexoje disa
herë këtë kolumnë dhe më jep të
drejtë edhe mua por edhe vetes tën-
de tek gjykoj se ne jemi më të mirë se

sa që ishim dje e se në emër të një
Zoti, ne do bëhemi edhe më të mirë
se sa që jemi! Por ama , hiqe nga
mendja fjalën : s’bëhemi ne ! Sepse
atë fjalë e dëgjon djali dhe vajza jote
që ke pranë . E ata i ke pjellë që të
bëhen, apo! Ky vetëindoktrinim nga
kjo filozofi defetiste e e propaguar
politikisht, po të shkatërron! …Thje-
sht, çliroju nga ky indoktrinim i keq e
tinëzar, sepse të bën djall për veten
tënde! 

E kur do bëheshkemi ne!? Ose,
kush duheshka të na bëjë neve nëse
nuk e bëjmë dot veten?!  A? Mendoje
sërish, rishikoje këtë djall të mbra-
psht që po të merr hovin çdo ditë!
Ndalo së menduari se ne s’bëheshke-
mi e në atë çast do marrësh fuqinë
dhe fatin tënd në duart tua e do e
bësh ashtu siç t’a do ty lugu i shpirtit!
Ti nuk ke nevojë të bëhesh, ti je! Pa-
staj …ky është vetëm fillimi…vazhdoje
me zjarr e pasion! Hiqe nga mendja
atë mut fjalë: s’bëhemi ne dhe zë-
vendësoje me: o do bëhem bre një-
qind herë më i/e mirë se sa që jam! 

Leni mendjes hapësirë…ndalo
barkun fukara …bëju Zot në shpinë
tande! 

(Autorja është kolumniste 
e rregullt e gazetës KOHA)

Mendoje sërish,
rishikoje këtë
djall të mbrapsht
që po të merr
hovin çdo ditë!
Ndalo së
menduari se ne
s’bëheshkemi e
në atë çast do
marrësh fuqinë
dhe fatin tënd në
duart tua e do e
bësh ashtu siç t’a
do ty lugu i
shpirtit! Ti nuk ke
nevojë të bëhesh,
ti je! Pastaj …ky
është vetëm
fillimi…vazhdoje
me zjarr e pasion!
Hiqe nga mendja
atë mut fjalë :
s’bëhemi ne dhe
zëvendësoje me :
o do bëhem bre
njëqind herë më
i/e mirë se sa që
jam!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

S’bëheshkemi ne?! Nga
Adelina MARKU
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Luftërat e gazit në Evropë Nga
Peter ISKENDEROV

R
usia po shton eksportet e
gazit natyror në Evropë.
Në vitin 2018, Gazprom
dërgoi në kontinent një

sasi rekord prej 201.8 miliardë me-
tra kub gaz, ose 7.4 miliardë metra
kub më shumë se në vitin 2017.
Drejtuesi ekzekutiv i Gazprom,
Aleksei Miler i bëri publike këto
shifra gjatë një takimi me presi-
dentin Vladimir Putin më 12 mars.
Të shqetësuara nga këto të dhëna,
një numër vendesh dhe institucio-
nesh të BE-së, si dhe Uashingtoni,
po përpiqen të ushtrojnë presion
mbi blerësit kryesorë të gazit rus,
që të ndalin biznesin me Moskën,
dhe të parandalojnë ndërtimin e
gazsjellësve “Nord Stream 2” dhe
“Turkish Stream”.

Gjermania është një nga blerë-
set kryesore të gazit rus në Evropë,
dhe dëshiron të blejë sasi edhe më
të mëdha. Sipas Miler, “konsumi i
gazit rus në Gjermani është rritur
me 9.5 për qind nga viti në vit, ç`ka
do të thotë që ne e kemi furnizuar
me 58.5 miliardë metra kub në vi-
tin 2018. Kjo është më shumë sesa
kapaciteti i Nord Stream”. “Duhet
të theksojmë, që prirja në rritje e
kërkesës për gazin rus vazhdon.
Prandaj, në periudhën afatmesme,
ne presim që vëllimi i furnizimeve
me gaz në tregun evropian do të
rritet edhe më shumë. Deri në fund
të vitit 2018, pjesa e gazit rus në
tregun evropian ishte 36.7 për
qind”, tha Miler . Të tronditur nga
ky trend, konkurrentët rusë në tre-
gun evropian të energjisë, kanë
ndërmarrë hapat e tyre, kryesisht
ende ne nivelin propagandik, duke
nxjerrë më në pah çështjet e lidhu-
ra me energjinë. Gjatë fjalimit të tij
të 12 marsit, ndaj drejtuesve krye-
sorë të kompanive më të mëdha
energjetike në botë, që morën pje-
së në një konferencë në Hjuston,
Sekretari amerikan i Shtetit, Majk
Pompeo, u bëri thirrje të promo-
vojnë “idealet amerikane” dhe për-
fitimet e “tregut të lire”.

Duke deklaruar se vendet, përf-
shirë Rusinë dhe Iranin, i kishin për-
dorur prej kohësh burimet e tyre
të naftës dhe gazit, për të ndër-
shkuar kombet më të dobëta, si-
pas diktatit të tyre, Pompeo thek-
soi: ”Ne nuk po eksportojmë vetëm
energjinë amerikane. Ne jemi duke
eksportuar sistemin tonë të vlerave
tregtare, tek miqtë dhe partnerët.
Sa më shumë që të mundemi të ek-
sportojmë sipërmarrje të lirë, sun-
dim të ligjit dhe transparencë, aq
më të suksesshme do të jenë Shte-
tet e Bashkuara”. As Kina, e parë
nga administrata Trump si rivalja
kryesore tregtare dhe ekonomike

e SHBA-së, nuk u kursye nga Pom-
peo, që e akuzoi Pekinin se është
angazhuar në projekte energjetike
në Afrikë dhe Azi, në dobi të intere-
save të veta. Ai shtoi se për t’i rezi-
stuar presionin e Pekinit, një numër
vendesh presin që kompanitë ame-
rikane t’u vijnë në ndihmë.

Presioni i Shteteve të Bashkua-
ra, është më i dukshëm në rastin e
projektit të gazsjellësit “Nord
Stream 2” nga Rusia në Gjermani,
që shihet nga Uashingtoni si një

konkurrent i drejtpërdrejtë për fur-
nizimin me gaz natyror të Evropës.
Në janar të këtij viti, ambasadori
amerikan në Gjermani, Riçard Gre-
nell, paralajmëroi se Uashingtoni
mund të vendosë sanksione ndaj
kompanive gjermane të përfshira
në projektin “Nord Stream 2”. Por
Departamenti Amerikan i Shtetit,
nxitoi më pas të thoshte se fjalët e
ambasadorit nuk duhet të percep-
tohen si kërcënim, por vetëm si një
shprehje e “pozicionit amerikan”.
Ndërkohë, Ministria e Jashtme
gjermane, e bëri të qartë se vepri-
met e ambasadorit Grenell, janë
në kundërshtim me praktikën di-
plomatike.

Pavarësisht shpjegimeve të
DASH, mbi deklaratat e pashem-
bullta të ambasadorit Grenell, e
përditshmja amerikan “The Wall
Street Journal”, raportoi duke iu re-
feruar disa zyrtarëve të admini-
stratës Trump, se Uashingtoni
është realisht i gatshëm të vendo-
së sanksione ndaj investitorëve
dhe kompanive, që do të ndërtojnë
gazsjellësin “Nord Stream 2”. Shtë-
pia e Bardhë, po bën përpjekje për
të penguar ndërtimin e gazsjellësit
“Nord Stream 2”, duke u përpjekur
të bashkërendojë përpjekjet e saj,
me forcat anti-ruse në Bashkimin
Evropian. Duke vepruar në për-
puthje me fjalimin e Pompeos në
Hjuston, dhe informacionin e pu-
blikuar nga “The Wall Street Jour-
nal”, shumica e deputetëve të Par-
lamentit Europian, votuan po më
12 mars pro forcimit të politikës
energjetike të BE-së përkundrejt
Rusisë, përmes një rezolutë të mi-
ratuar nga 402 deputetë, me

vetëm 163 deputetë që votuan
kundër.

Dokumenti i hartuar mbi
bazën e një raporti, të përgatitur
nga deputetja letoneze e Partisë
Popullore Evropiane, Sandra Kal-
niete, dhe më herët e miratuar nga
Komiteti i Punëve të Jashtme të
Parlamentit Evropian, u bën thirrje
vendeve evropiane të ndalojnë
ndërtimin e gazsjellësit “Nord
Stream 2”, dhe të braktisin projek-
te të tjera të mëdha bashkëpunimi
me Rusinë. “Pavarësisht nga dekla-
ratat politike, zbatimi i projekti
“Nord Stream 2”, është në për-
puthje me një kornizë ligjore e
detyrueshme, e cila gjithashtu
është hartuar nga Parlamenti Evro-
pian. Kuadri ligjor përbëhet nga
ligji i BE-së, konventat ndërkombë-
tare dhe ligjet kombëtare të ven-
deve, përgjatë rrugës së plani-
fikuar”- ishte reagimi i drejtuesve
të projektit. Ndërkohë, për t’u
mbrojtur kundër çdo zhvillimi të
padëshiruar, kompania Nord
Stream 2 AG, vendosi të ndërmarrë
veprime parandaluese. Sipas “The
Financial Times”, kompania po sh-
qyrton mundësinë që pjesa fun-
dore e gazsjellësit, 50 kilometra në
brendësi të territorit gjerman, të
ndërtohet nga një kompani e
veçantë, ndërsa pjesa tjetër e gaz-
sjellësit (rreth 1.200 kilometra), të
mbetet jashtë juridiksionit të BE.

Ndërkohë, shumë njerëz në
Evropë, janë shumë skeptikë rreth
rritjes së blerjeve të gazit natyror të
lëngshëm të SHBA-së, në kurriz të
importeve të gazit të gazsjellësit
nga Rusia. Sipas llogaritjes më të
fundit të Komisionit Evropian, deri

në vitin 2023, vendet e BE-së, do të
blejnë 8 miliardë metra kub gaz
natyror amerikan, ose 2.4 herë më
shumë se sa sasia aktuale. Por edhe
atëherë, do të mbulonte vetëm 1.6
për qind të konsumit të gazit në
union. Njëkohësisht, një rënie e
prodhimit të gazit nga vetë BE, do të
krijojë një ”gropë” vjetore, prej 30-
40 miliardë metra kub, shumica e së
cilës do të mbushet me gazin rus,
nga gazsjellësit Gazprom dhe LNG.

Përballë një kërkese në rritje
për gazin natyror, Britania e Madhe
mund të rifillojë përpjekjet për të
ndërtuar depozita të mëdha të ga-
zit argjilor, pas zbulimit në pjesën
qendrore të vendit, të një vendbu-
rimi me një kapacitet prej 37 tri-
lionë metër kub. Megjithatë, të
gjitha përpjekjet e mëhershme,
për të nisur prodhimin në shkallë
industriale të gazit argjilor në
Evropë, dështuan për shkak të ku-
shteve natyrore të ndryshme nga
ato në SHBA, normat legjislative
dhe qëndrimin e opinionit publik.
Duke pasur parasysh situatën që
ekziston sot, ka shumë arsye të pri-
tet një përpjekje në rritje nga ana
e SHBA-së, dhe forcave pro-ame-
rikane brenda Bashkimit Evropian,
për të penguar zbatimin e projek-
teve energjetike ruse me mjete po-
litike. Megjithatë, shumëçka do të
varet nga ndryshimi i kërkesës për
energji, si në vendet evropiane,
ashtu edhe në Azi (kryesisht në
Kinë), ku do të shkojë në mënyrë të
pashmangshme pjesa më e
madhe e gazit natyror të lëngshëm
të SHBA-së, duke lënë duarbosh
vendet evropiane.

(Modern Diplomacy)

Duke pasur parasysh
situatën që ekziston sot,
ka shumë arsye të pritet
një përpjekje në rritje nga
ana e SHBA-së, dhe
forcave pro-amerikane
brenda Bashkimit
Evropian, për të penguar
zbatimin e projekteve
energjetike ruse me mjete
politike. Megjithatë,
shumëçka do të varet nga
ndryshimi i kërkesës për
energji, si në vendet
evropiane, ashtu edhe në
Azi (kryesisht në Kinë), ku
do të shkojë në mënyrë të
pashmangshme pjesa më
e madhe e gazit natyror të
lëngshëm të SHBA-së,
duke lënë duarbosh
vendet evropiane



Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si ndodhi që muzika u
bë pjesë domethënëse e jetës
tuaj?

Unë nga klasa e pestë në fillore
merrem me muzikë, gjithmonë
kam kënduar njëherë kam nisu me
çifteli dhe më pas një instrument
elektronik ku aty nisa të këndoj
dhe aty më nisi dëshira e madhe
për këndim dh e të merrem me
muzikë.

KOHA: Ju vetë vini nga ndonjë
familje muzikantësh apo nevoja,
koha dhe dëshira për muzikën…?

Babai im është marrë me mu-
zikë ka kënduar me shahirët, ndër-
sa nëna ime pjesë e SHKA "Xhela-
din Zeqiri" e më pas e kam
vazhduar unë këtë traditë.

KOHA: Na tregoni diçka për
historinë e zërit tuaj?

Unë kam nisur që i vogël në
klasën e gjashtë arsimtari i mu-
zikës në shkollën fillore më mori
në kor dhe aty e pa që unë kisha
vokal të mirë dhe më preferoi të
merrem me muzikë dhe jeta të
çon andej këndej dhe aty kam
takuar Azir Azirin që më ka ndih-
muar për çdo nevojë që kam pa-
sur për këngë qytetare ndërkohë
që më ka thënë të vazhdojë pje-
sën e solo këndimit duke vazh-
duar kështu tek profesoreshë
tjerë... prej aty kam nisur më tej
muzikë.

KOHA: Ju keni debutuar në
skena të ndryshme çfarë iu është
dashur për t’u përshtatur në të
gjitha këto vende?

Unë nuk jam përshtatur
asnjëherë, sepse origjinaliteti im
është kryesisht këngë qytetare dhe
nuk modifikoj ndonjë këngë apo
të ndryshoj ai performim. Si është
nuk ndryshon, edhe po e këndova
në Tetovë, në Tiranë, në Prishtinë
apo kudo qoftë.

KOHA: Jeni i njohur kryesisht
për të kënduar këngë të muzikës
së lehtë, këngë të muzikës popul-
lore?

Unë këndoj gjithë zhanret, pasi
marr pjesë dhe në ahengje fa-

miljare këndon serenata, këngë
italiane, por vetëm tallava nuk kën-
doj.

KOHA: Dhe gjatë kësaj karrie-
re tejet mbresëlënëse, a jeni
ndjerë ndonjëherë nervoz apo i
lodhur?

Puna jonë është gjithmonë e
lodhshme, ka rreziqe e shumë gjë-
ra, sepse e dini që udhëtimi të lodh
dhe gjithë kohës je në rrugë, pa
gjumë e pa ushqim, por kur del në
skenë i harron të gjitha. Për të arri-
tur diku, duhet të kalosh përmes
këtyre peripecish.

KOHA: A keni më shumë liri
në interpretim?

Zakonisht kur dal në skenë, ve-
ten e quaj 'mbret i mbrëmjes' dhe

nuk merrem shumë me stresin
dhe ndrojtjen. Unë e organizoj se si
do të shkojë evenimenti apo
mbrëmja.

KOHA: Është e vërtetë se të
gjithë muzikantët ndajnë të
njëjtën dashuri për muzikën dhe
të njëjtin motivim për punën e
tyre?

Varet dikush muzikën e ka pro-
fesion kurse dikush muzikën e ka
punë në këtë rast unë muzikën e
kam edhe profesion edhe punë por
edhe ndjenjë shpirti, për të kën-
duar një këngë qytetare me
ndjenja duhet fillimisht ta duash
dhe ta këndosh.

KOHA: Si e gjeni ekuilibrin e
duhur mes performancës indivi-

duale dhe performancës të orke-
strës?

Dallon shumë ka dallim të
madh nëse këndon vetëm me sint
dhe me orkestër si një bahçe me
një lule apo me 1000 lule, cila
është më e bukur.

KOHA: A keni shkruar ndonjë
tekst këngësh?

Jo, deri më tash në asnjë rast
nuk kam shkruar tekst të këngëve.

KOHA: A keni nxjerrë vidiokli-
pe ose albume muzikore? Ç’mund
të na thoni për këtë?

Jam në përgaditje të një ko-
lazhi me këngëtaren Eranda Li-
bohova dhe duam që të fillojmë
një projekt me 10 këngë ku do i
aranzhojë Artan Bakiu.

KOHA: Çfarë repertori këndo-
ni nëpër evenimente? Cili është
sekreti tuaj, që në skenë ti je
energjik, këndon me orë të tëra
pa pushim?

Mbrëmjet dhe dasmat fillojmë
me pjesën më të qetë e duke
shkuar e duke e rritur ahengun e
më pas edhe pjesa allegro piede-
stali i dasmës, sekreti që nuk
lodhem është se këndoj me dia-
fragma dhe kam teknikën e voka-
lit shumë të zhvilluar dhe të këndi-
mit.

KOHA: Gjërat janë duke ndry-
shuar në rrjedhën e muzikës ko-
merciale. Çfarë mendimi keni për
këtë?

Mendimi im gjithmonë ka
qenë katastrofik për këtë pjesë të
bastardimit fillimisht me muzikën
shund, por tash është e shkatër-
ruar komplet sepse është një mu-
zikë që dëgjon rinia degjeneruese
dhe nuk shkon kah e mira, por ka e
keqja sepse aty përmendet droga,
prostitucioni etj, nuk është pjesë e
kulturës kjo gjë.

KOHA: Cili është instrumenti
muzikor i preferuar i juaji?

Si gjithë këngëtarët që kanë ni-
sur e sot janë në piedestal të kul-
turës kanë nisur me çiftelinë dhe
sot e asaj dite i bie për të ruajtur
folklorin shqiptarë kam formuar
edhe grupin Shahirët tetovarë për
të ruajtur vlerën e këngës folklo-
rike autoktone.

KOHA: Sa jeni të kënaqur nga
përkrahja institucionale për arti-
stët?

Unë personalisht si këngëtarë
që i kam dhënë kontribut 25 vite
karrierë në skenë nuk jam i këna-
qur aspak sepse institucionet kul-
turore nuk na përkrahin projektet
që i dërgojmë na i japin vetëm 3%
të asaj që kërkojmë.

KOHA: Çfarë mëkati i njihni
vetes si këngëtar që i përket dy
kohëve, para dhe pas ’90-s ?

Dallimi është shumë i thjeshtë.
Përpara muzika ka pasur nivel arti-
stik, kurse sot ka nivel laviresh, sot
nënkupton që muzika nuk
dëgjohet, por shikohet më shumë.
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Njihet si një prej emrave më të kërkuar të skenës shqiptare, këndon këngë të lehta, qytetare, serenata..., ndërsa mbrëmjet
muzikore dhe ahengjet familjare nëpër të cilat merr pjesë shkojnë në maksimum. Jetmir Rexhepi vjen në një bisedë të
gjatë për Infrared të gazetës KOHA, duke treguar mbi fillimet e tij të karrierës dhe planet që po bën gati për publikun

JETMIR REXHEPI
Sot kemi muzikë që nuk 
dëgjohet, por që shikohet!

Koha
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si kalon një 24 orëshi
juaji?

Aktualisht jam e angazhuar në
një organizatë ndërkombëtare
dhe kohen me të madhe e kaloj
aty, ku jam duke pratikuar profe-
sionin tim për cilin jam kualifikuar
si Inxhiniere e Mjedisit pastaj kur
kam kohë të lirë gjatë ditës krahas
profesionit tim, ndjek paralelisht
pasionin tim muzikën.

KOHA: Ke gjithmonë an-
gazhime, të ftojnë nëpër koncer-
te?

Daljet e mia në publik janë
shumë të rralla, zakonisht jam pje-
së e festivale dhe koncerteve, gjatë
kësaj kohe kam qenë e ftuar në
koncertet e bashkëqytetarit tim
maestros Shkelzen Doli.

KOHA: Çfarë ushqimesh pre-
feron të përgatisësh kur je e lirë?

Pastat janë të preferuarat e
mia.

KOHA: Me çfarë e josh më
shumë të dashurin?

Stilin tim të veshjes...
KOHA: Blen dhe gjëra të lira

apo gjithmonë “firmato”?
Në përgjithësi firmato.
KOHA: Ju ka ndodhur që të re-

fuzoni ndonjë mashkull vetëm
pse ai nuk është i bukur?

....e kritikoj vetveten në këtë
rast, me keqardhje e them po më

ka ndodhur.
KOHA: Tipari kryesor i karak-

terit tuaj?
Sinqeriteti.
KOHA: Çfarë do të ndryshonit

te vetja nëse do mundeshit?
Asgjë.
KOHA: Terapia juaj kundër

stresit?
Muzika.
KOHA: Cilët do ishin të ftuarit

e një darke ideale në shtëpinë
tuaj?

Shoqëria e ngushtë.
KOHA: Cili personazh filmash

apo librash ju frymëzon?
Nuk kam ndonjë personazh

specifik që do cekja, por do thosha
filmat e bazuar në librat e Nicholas
Sparks mbeten të preferuarit e mi.

KOHA: Dhurata që ju pëlqen
të bëni?

Orët.
KOHA: Talenti që do të doje të

kishe?
Vallëzimin.
KOHA: Deri ku do arrinit për

dashurinë?
Nuk e di...
KOHA: Në cilën epokë do ki-

shit dashur të jetonit?
Do kisha dëshirë të jetoja në

vitet ’70, ato vitet e arta kur mu-
zika dhe arti në përgjithësi kishte
tjetër vlerë.

KOHA: Ju trembin vitet që
ikin?

Jo.
KOHA: Frika duhet fshehur?
Jo.
KOHA: Karrierë pastaj fëmijë

apo fëmijë pastaj karriera?
Të dyja nuk janë keq!
KOHA: Po sikur të ishe një

film, si do të ishte titulli i tij?
"Don’t worry, be happy".
KOHA: Do bësh ndonjë

rikthim të bujshëm me ndonjë
këngë ritmike apo baladë?

Rikthimi do jetë al-
bumi im i parë, pastaj
do ja lejmë pu-
blikut vlerësimin...

KOHA: Çfarë
shikon në të
ardhmen në mu-
zikë?

Mendoj që mu-
zika ka ndërruar tota-
lisht vitet e fundit, është
bërë një shabllon ku të gjithë i
përkasin një stili dhe një
vijë muzikore do tho-
sha nuk ka diversitet,
shpresoj që kjo të
ndërrohet në të
ardhmen.

KOHA: Si do e
mbyllim këtë in-
tervistë?

Duke falënde-
ruar gjithë ata që përk-
rahin muzikën time dhe
janë me mua gjithmonë.

KOHA: Sa kohë u bënë që je
futur botës së muzikës?

Unë në skenën muzikore ka dy
vite që jam aktiv.

KOHA: Çfarë ke përfituar dhe
çfarë ke humbur nga ky profe-

sion?
Nuk kam humbur ndonjë gjë,

thjeshtë kam përfituar ekspe-
riencë në muzikë.

KOHA: Nëse do e ndërroje
drejtimin, ku mund të shihnim

Shukin?
Mendoj se të kisha nderuar

profesion, ndoshta do vazhdoja
shkencat islame.

KOHA: Si e sheh ambientin
muzikorë tek ne?

Skenën shqiptare e shoh
shumë ndryshe edhe pse nuk ka
shumë kohë që jam pjesë e saj.

KOHA: Asnjëherë nuk ke
qenë pre e thashethemeve?

Nuk kam qenë pjesë e tha-
shethemeve dhe për momentin

ndihem shumë mirë.
KOHA: Pajtohesh me atë se

vetëm me punë mund të arrihet
gjithçka?

Patjetër që pajtohem se pa
punë nuk ka asgjë, kurse me punë
arrihen të gjitha.

KOHA: Vështirësitë që ke ha-
sur gjatë gjithë karrierës tënde?

Po vështirësi ka, mirëpo jo vë-
shtirësi që nuk mund të kalohen.

KOHA: Cilat janë projektet
me të cilat do prezantohesh deri

në fundvit?
E kam në plan realizimin e

pesë këngëve, por pa videoklipe -
thjeshtë versionin audio.

KOHA: Ke pasur shumë suk-
sese edhe në bashkëpunime
(duete), me cilin këngëtarë do
sjellësh bashkëpunimin e
radhës?

Duete nuk kam pasur deri më
tani e as nuk do kem ndonjë ba-
shkëpunim me asnjë këngëtarë
për momentin.

SHUKI DERVISHI
Në muzikë kam përfituar vetëm eksperiencë
Është nga Gostivari dhe ka dy vite që ka nisur me muzikë. Shuki Dervishi
vjen në një bisedë për Infrared të gazetës KOHA, ndwrsa tregon
eksperiencën e shkurtër muzikore. Ndonëse i ri ai do vazhdojë të krijojë
projekte të reja…

FESTINA MEJZINI 
Po rikthehem me album të ri

Ajo është konsideruar si një nga konkurrentet më të forta të X-Factor Albania, dhe nuk
është kishte sesi të ndodhte ndryshe, sepse vjen nga një familje artistësh. Vajza nga
Gjakova, Festina Mejdini, ka impresionuar të gjithë me zërin dhe me profesionalizmin
që po tregonte dita ditës në skenë. Ndonëse ka kaluar kohë, ajo nuk i ndahet muzikës
dhe këtë e tregon në një intervistë për Infrared të gazetës KOHA

Koha
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KOHA: Kush jeni ju me pak
fjalë?

Unë jam Bukurim Tairi 29 vjeç
i lindur në Gostivar, por i rritur në
Gjermani, jam i martuar dhe baba
i dy djemve.

KOHA: Nga cila moshë keni
filluar të merreni me sport dhe
pse zgjodhët pikërisht boksin?

Kam filluar të merrem me
sport prej moshës 9 vjeçare, ar-
syeja pse zgjodha boksin është dë-
shira e madhe e prindërve të mi.

KOHA: Si ishin fillimet e juaja
dhe pas sa kohe u futet në ring?

Fillimet e mia në boks ishin
shumë të hershme, menjëherë
sapo kam nisur në këtë fushë në
moshën 10 vjeçare jam futur në
ring.

KOHA: Pas disa viteve u futet
në boks, arsyeja?

Sepse, e dija që do ketë shumë
sukses.

KOHA: Familja si e ka pranuar
këtë sport dhe sa keni mbësh-
tetje?

Familja ime e pranuan me

shumë dëshirë, sepse ishte faktiki-
sht dëshirë e tyre që të merrem
me këtë sport dhe kam pasur
shumë mbështetje.

KOHA: Sa keni bashkëpuni-
me me sportistët tjerë në Kosovë,
Shqipëri dhe jashtë saj?

Nuk kam me asnjë bashkëpu-
nim.

KOHA: Ndjenja jote më e
mirë dhe me e keqja?

Ndjenja më e mirë dihet kur
fiton, më e keqja është kur futesh
në ring.

KOHA: A jeni të kënaqur me
arritjet financiare që ju ka sjellë
boksi?

Sigurisht që po.
KOHA: Planifikoni që në të

ardhmen të keni shkollën e juaj
dhe të jeni trajner?

Jo nuk planifikoj një gjë të til-
lë, sepse kërkon shumë përkush-
tim.

KOHA: Ndeshja e radhës dhe
çfarë plane keni për vitin 2019?

Ndeshja e radhës do jetë më 6
prill të këtij viti, ku pritet që të fitoj
edhe një brez tjetër.

KOHA: Cilat janë impenjimet
momentale?

Impenjimi momental për mua

është marrja e titullit botëror.
KOHA: Çfarë e bën një bok-

sier të suksesshëm sipas teje?
Ushtrimet e shumta dhe besi-

mi në vetvete.
KOHA: Jeni për martese, apo

bashkëjetesë?
Jam pro martesës.
KOHA: Kush është idhulli juaj

në fushën e boksit?
Muhamd Ali.
KOHA: A mendon se e ke arri-

tur kulmin e suksesit?
Normal që po.

Tregu i muzikës sonë çdo ditë
e më shumë po pasurohet me
emra të rinj që futen në këtë treg
të ngjeshur . Një artist i ri që
premton shumë në industrinë e
muzikës është Ylber Kelmendi .
Ylberi sapo ka publikuar projek-
tin e tij më të ri me titull “Slow
Down” këngë kjo që vjen e vizua-
lizuar me videoklip. Ylberi për
këtë projekt ka bashkëpunuar me
një reper nga Amerika Latine. Dy-
shja këtë këngë ia kanë dedikuar
luftës që po zhvillohet në Vene-
zuelë për shkak të gjendjes poli-
tike. Ndërsa në videoklip shohim
pamje nga Kosova dhe Venezue-
la, që e bën edhe më të veçantë
këtë bashkëpunim. 

Ndryshe, reperi Dilinyer që ka
bashkëpunuar me artistin koso-
var, tashmë është në burg, pasi
që ushtria ka arrestuar të gjithë
këngëtarët teksa po performonin
në Caracas. Për më shumë mbi

veten flet Ylberi për Infrared të
gazetës KOHA.

KOHA: Keni depërtuar shumë
shpejtë në industrinë muzikore,
cili është çelësi i suksesit?

Mendoj që teksti i këngës është
ai që më ka hap shumë rrugë në
industrinë e muzikës, temat të cilat
i kam prekur në tekst dhe puna eki-
pore e palodhshme që e kemi bë
bashkë me familjen dhe shokët e
mi.

KOHA: Kënga e re ka kap shi-
fra të larta klikimesh, ka qenë
printshmëri e juaja?

Me thënë të drejtën për klikime
nuk kam menduar shumë se sa
kam me marr, më shumë e kam
pasur brengë se si do e pranojë pu-
bliku, po deri më sot asnjë kritikë
nuk e kam pasur por vetëm lëvda-
ta dhe mesazhe prej njerëzve që
më kanë dhënë më shumë motiv
të vazhdoj.

KOHA: Si lindi bashkëpunimi
me reperin nga Venezuela?

Më ka pëlqyer reperi nga Vene-
zuela dhe si fëmijë e kam pasur
ëndërr të bëj një këngë në gjuhën
spanjolle, sot nuk është ëndërr por
realitet dhe mund të shihet si
projekt.

KOHA: Po kënga e radhës do
jetë bashkëpunim?

Kënga e re do jetë solo po pas

kësaj do ketë një tjetër duet me
legjendën e hip-hopit, dorën e
parë të këtij zhanri Ergen Nr.

KOHA: Ndonjë mesazh ndaj
fansave dhe publikut?

Ndiqni ëndrrat tuaja mos rrini
me njerëz që ua thithin energjinë
dhe mos harroni që jemi shqiptarë,
më të fortët në botë, nipat e Skën-
derbeut për neve çdo gjë është e
mundur.

YLBERI
E kisha ëndërr të bëj një këngë në spanjisht 

BUKURIM TAIRI

Synimi im, titujt botëror
Fiks 20 vite që merret me boks dhe vazhdon të qëndrojë fuqishëm duke ndjekur
këtë rrugë si dëshirë e prindërve të tij. Bukurim Tairi jeton në Gjermani, ndërsa atje
ka sfiduar veten në këtë fushë të sportit duke treguar shumë suksese. Ka nisur si 9
vjeçar dhe sfidën e përvojën e tregon në një intervistë për gazetën KOHA

PASAPORTA 
Ditëlindja: 25.08.1989 
Horoskopi: Virgjeresha 
Gjatësia: 1.83 
Pesha: 91 
Ngjyra e flokëve: Kafe 
Ngjyra e syve: Kafe 
Ngjyra e preferuar: E kaltër 
Shkollimi: Të mesmen 
Hobi: Boksi 
Sporti: Boksi 
Muzika: Hip-Hop 
Filmi: Scarface 
Aktori/ja: Al Pacino 
Femra e preferuar: Nëna 
Personi më i dashur: Fëmijët 
Femra ideale: Bashkëshortja 
Dëshira: Arritja e suksesit më
të madh
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Dr. Arzu, ju jeni turke
me origjinë por jetoni e punoni
prej vitesh në Tiranë..!

Po është e vërtetë, unë punoj
dhe jetoj prej 19 vjetësh në Tiranë,
që na viti 2000 dhe ushtroj profe-
sionin e stomatologes e më pas me
specializime në fushën e estetikës
kam arritur të realizoj veten por
edhe atë që njerëzit kërkojnë për
një kujdes të plotë ndaj vetes. 

KOHA: Çfarë sjell ndryshe
Arzu në fushën ku lëvron?

Puna është pasioni im. Punoj
me një dëshirë të madhe dhe
mundohem që çdo pacient ta
ndihmoj me të gjitha mundësitë
e mia. Çdo pacient bëhet miku apo

mikja ime. Në “ArzuBercem Medi-
cal Estetic” të gjithë mund të gjen-
den si në shtëpinë e tyre.

KOHA: Flasim pak për
ndërhyrjet estetike, a ka kërkesa
për këto ndërhyrje, janë bërë
trend apo jo?

Në ditët tona, të kryesh një

ndërhyrje estetike për arsye të për-
mirësimit të imazhit është tërësi-
sht normale dhe numri i kërkesave
është rritur në krahasim me vitet e
tjera, si nga femrat po ashtu edhe
nga meshkujt. Me kalimin nga "ek-
skluziviteti" i VIP-ave te të gjithë të
interesuarit, nga "vetëm" femra
edhe tek meshkuj, duket se
ndërhyrjet estetike po përhapen
nga viti në vit. 

KOHA: Për cilat shërbime ka
më shumë kërkesa?

Plazma, ripërtëritja e kolagje-
nit në fytyrë, botoksi, realizimet
me acid hilaruonik janë ato që
kërkohen më shumë.

KOHA: Pse mendon se është
kjo rritje kërkese për t’i zbuku-
ruar me anë të këtyre ndërhyrje-
ve Dr Arzu?

Femrat në veçanti kërkojnë që
pamja e tyre të jetë sa më perfekte
dhe nuk kursejnë kur bëhet fjalë
për ndërhyrjet estetike. Është
bukur të dukesh bukur, po nga ana
tjetër, duhet mbajtur nën kontroll
që kjo mani të mos i kalojë kufijtë,
sidomos tek të rinjtë. Të gjithë i
duan operacionet, duke filluar nga
moshat e reja dhe deri te moshat e
rritura, që nga VIP-at e deri te
njerëzit e thjeshtë.

KOHA: Tek ju drejtohen edhe
vip-a apo jo?

Po, shumë prej tyre vijnë dhe
kërkojnë zbukurime në pamjen e
jashtme dhe sigurisht që unë ia
ofroj në mënyrën më të saktë dhe
të duhur.

KOHA: Ka vip-a tekanjozë apo
janë të gjithë falënderues në fund
të fundit?

Nuk mund të përmend emra
për shkak të etikës profesionale,
por mund të them që jam e lumtur
që nga duart e mia të gjitha perso-
nazhet publike kanë dalë të këna-
qur dhe unë jam shumë falënde-
ruese për besimin e tyre. Jo vetëm
të vip-ave por të gjithë atyre që
vijnë në klinikën time.

KOHA: Dr. Arzu a ka një stan-
dard bukuria? 

Në fakt, bukuria e jashtme
është e ndërlikuar dhe ndikohet
nga shumë elemente. S'mund të
vlerësojmë në mënyrë të thjeshtë
bukurinë e ndonjë pjese të trupit.
Nuk mund të vlerësojmë vetulla,
hundë, sytë dhe gojën perfekte.
Duhet të theksojmë bukurinë har-
monike dhe unike të pamjes së
përgjithshme. Në botën tonë, nuk
ekzistojnë persona me bukurinë
absolute. Çdo njeri e ka një defekt

në pamjen e jashtme. Për shem-
bull, disa persona nuk kanë sy të
njëjtë. Këto defekte ose diferenca
të trupit mund të ekzistojnë gjith-
monë në jetën tonë. Pamja e bukur
mund t'na ofrojë epërsi në dashu-
ri, martesë, punë etj. Por mos har-
rojmë se aftësia e punës, karakteri
dhe morali personal luajnë rol më
të rëndësishme në jetën tonë.

KOHA: Pra, ju ktheheni edhe
në një lloj psikologeje me pa-
cientët tuaj?

Para ndërhyrjeve estetike çdo
individ duhet të niset nga situata
praktike, të rregullojë gjendjen
psikologjike dhe të bëjë vetëvlerë-
sim të drejtë të vetes dhe të asaj
që kërkon. Më pas, nëse vendos që
të rregullosh diçka në fytyrë, të
zbukurohesh këtë duhet ta bësh
vetëm tek një profesionist, sepse
mund të ketë pasoja të cilat tek e
fundit ai që nuk është specializuar
për këtë gjë mund edhe të mos
mbajë asnjë përgjegjësi. Flisni me
doktorin apo doktoreshën e duhur
për këtë gjë që edhe rezultatet të
jenë konkrete, të vërteta dhe prit-
shmëritë të jenë maksimale. 

KOHA: Dj Darkchild emri i ar-
tit, por kush është pas këtij emri?

Është një histori interesante,
fjala Dark rrjedh nga një person
që më ka ndihmuar të inkua-
drohem në muzikë dj dhe produ-
cent Dark Beat, i cili tregonte filli-
misht çdo gjë që shërben dhe
duhet bërë, kjo Child më ka mbe-
tur që asaj kohe në 2008, kur duke-
sha ekstrem i ri dhe ngeli kjo.

KOHA: Sa kohë ke që luan mu-
zikë?

Fiks 10 vite.
KOHA: Je i lidhur shumë me

muzikën?
Muzika është jeta ime, i besoj

asaj thënies Pa muzikë nuk ka jetë.
KOHA: Pra je vlerësuar në mu-

zikë, për talentin që ke?
Vet fakti që jam këtu ku jam

sot e tregon gjithë vlerën në mu-
zikë, talentin tim, punën e pa-
lodhur.

KOHA: A ka momente kur mu-
zika të lodh dhe nuk do ta dëgjo-

sh fare?
Këta momente janë të shpesh-

ta por edhe pse kam nevojë për
muzikën time që ua dëgjoj që
është ndryshe nga ajo që e luaj, e
kam një playlist të veçantë për mo-
mentin qetësim nga muzika e klu-
beve.

KOHA: Nëse nuk je në punë
natën, ku je?

Në studio duke punuar apo
përpunuar këngë, në futboll, në fit-

ness ose në gjumë ose në skype
me të dashurën (qesh).

KOHA: Aktualisht me se po
merresh?

E vetmja gjë që merrem është
muzika, i kushtoj shumë kohë kë-
saj pune.

KOHA: Je i lumtur?
Jashtë mase, çdo gjë është

duke ecur mirë falë Zotit, si karrie-
ra, shëndeti gjërat në familje, nuk
do kisha kërkuar asgjë më tepër.

KOHA: Ndihesh i realizuar
profesionalisht?

Padyshim që po.
KOHA: Çfarë tipi je?
Fillimisht dua të them që jam

një "open minde", jam njeri që bëj
shaka, qesh, mundohem të bëj
dhe tjerët të ndihen njëjtë si unë,
jam emocional dhe i ndjeshëm në
gjërat që kanë vlerë të madhe, jam
serioz përndryshe kur bëhet fjalë
për gjëra serioze qoftë punë biz-
nes apo dashuri...

KOHA: Ndikohesh nga e ka-
luara?

Ndikohem në aspektin pozitiv,
që nuk i bëj gabimet që i kam bërë
në të kaluarën, po flas për çdo
aspekt jo vetëm në punë, se nëse
diçka që më ka ndodhur nuk më
ka dal mirë mundohem mos e për-
sëris sepse pak a shumë i di pa-
sojat.

KOHA: Bën jetë nate?
Do bëja sikur të kisha kohë por

jo, çdo vikend jam i zënë në

mbrëmje, verës kur të gjithë pu-
shojnë unë kam turneun, po edhe
nuk jam shumë i dhënë pas jetës
së natës, nëse e kam të lirë një
vikend preferoj një restorant, e kë-
shtu gjëra.

KOHA: Ke për mua dhe për
lexuesit ndonjë gjë të rëndësish-
me për të thënë në këtë moment?

Për ty vetëm falënderim dhe
respekt maksimal që jemi duke e
bërë këtë intervistë, është me të
vërtetë kënaqësi, ndërsa për lexue-
sit mund të them vetëm se nëse
keni një qëllim punoni për të sepse
me punën e juaj dhe ndihmën e
Zotit do të realizoni atë.

KOHA: Projekti më i afërt, kur
pritet të vijë në jetë?

Nuk jam shumë aktiv me
projekte e kam fjalën për këngë
apo remix shkaku që nuk kam inte-
res për këto gjëra, mirëpo nëse
mund të quaj projekt do jem këtë
verë në tour me këngëtarin e
njohur Butrint Imeri.

DJ DARKCHILD
Muzika, e vetmja gjë me të cilën merrem

Djaloshi nga Gostivari ka kohë që po bën "boom" me punën e tij si DJ duke bashkëpunuar kështu me
emra shumë të njohur të skenës. I vendosur në Zvicër Jeton Kadriu vjen në një rrëfim për Infrared të
gazetës KOHA duke treguar mbi fillimet e tij në këtë profesion, peripecitë e shumë gjëra tjera

ARZU MAMO
Të gjithë i duan operacionet

Ajo jeton prej pothuajse dy
dekadash në Tiranë dhe
është me origjinë nga
Turqia. Doktoreshë Arzu
Mamo vjen në një intervistë
speciale për Infrared të
gazetës KOHA për të rrëfyer
mbi trendin më të ri dhe më
të fuqishëm në Maqedoni,
Kosovë, Shqipëri e jo vetëm,
ndërhyrjet estetike. Me Dr.
Arzu kemi bërë një bisedë
të këndshme nga e cila
mësuam se ajo me
pacientët e saj bëhet mike
dhe i bën të ndihen në
klinikë si në shtëpinë e tyre,
vip-a e njerëz të
zakonshëm!

Koha
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Parlamenti Evropian ka kaluar
të enjten në Strasburg me 331 vota
pro iniciativën e eurodeputetes,
Tanja Fajon, për liberalizimin e viza-
ve me Kosovën. Parlamenti Evro-
pian ka kaluar iniciativën e Tanja
Fajon, eurodeputete dhe raportue-
se për liberalizimin e vizave me Ko-
sovën me 331 vota pro dhe 126
kundër. Ky votim, sipas ekspertëve,
nënkupton edhe vazhdimin e mbë-
shtetjes së euruparlamentarëve për
liberalizimin e vizave për qytetarët
e Kosovës në zonën Shengen, pra
do të jetë i vlefshëm edhe në
përbërjen e ardhme të parlamentit,
pas zgjedhjeve që do mbahen në
muajin maj.

Më parë Parlamenti Evropian e
ka votuar një rezolutë që kërkonte
nga vendet e BE-së heqjen e regji-

mit të vizave për kosovarët sipas
rekomandimit të Komisionit Evro-
pian. Rezoluta e BE-së nuk ka bin-
dur disa ministra të Brendshëm të
vendeve të BE-së për të mundësuar
aprovimin në mekanizmin e fundit
që do të mundësonte liberalizimin
e vizave për Kosovarët.

Procesi i liberalizimit përfshin:
raportimin pozitiv nga Komisioni
Evropian që jep rekomandimin, se
një vend i ka plotësuar kushtet që
qytetarët e tyre të udhëtojnë pa viza
në zonën Shengen; pas kësaj Parla-
menti Evropian duhet ta kalojë këtë
raport në votim dhe në fund vendi-
mi duhet të merret edhe nga mini-
strat e Brendshëm të vendeve anë-
tare, me një shumicë të kualifikuar.
Shumica e kualifikuar duhet të
plotësoj dy kushte: Shumicën e ven-

deve të BE-së që përfaqësojnë mbi
50 për qind të popullatës së atyre
vendeve. Vendimi për qytetarët e
Kosovës ka ngecur në pikën e fundit.

Votimi i fundit sipas shpjegimit
të ekspertëve do ta vazhdojë vendi-
min e Parlamentit Evropian në
mandatin e ri pas zgjedhjeve të Par-
lamentit Evropian. Në maj edhe ra-
portuesja për Kosovën, Tanja Fajon
edhe deputetët e tjerë do të te-
stohen para votuesve të vendeve të
tyre, duke kërkuar votën. Sipas sta-
tistikave zyrtare Sllovenia llogaritet
të ketë 0.6 për qind shqiptarë që
përbën një numër në mes të 6 dhe
7 mijë banorëve.

Gjatë debatit që është mbajtur
të mërkurën Komisioneri i BE-së për
çështje të brendshme greku Avra-
mopulos edhe një herë ka theksuar

rëndësinë e heqjes së vizave për ko-
sovarët, duke thënë se liberalizimi i
vizave nuk duhet të bëhet vetëm
për të qenë të drejtë e për të njohur
punën e bërë deri tani nga autorite-
tet kosovare. “Kjo ka të bëjë edhe
me sigurimin e stabilitetit në rajon
dhe perspektiven evropiane për tërë
rajonin”.

Me kërkesë të drejtpërdrejtë për
liberalizim ka qenë edhe raportue-
sja për Kosovën, Tanja Fajon e cila
ka thënë se “Kosova mbetet pika e
fundit e zezë në hartën e Ballkanit
Perëndimor që nuk ka liberalizim
vizash. Unë pyes pse Këshilli i
Evropës dhe qeveritë e vendeve
anëtare të BE-së nuk e kanë mbaj-
tur premtimin. Si Evropë po hum-
bim kredibilitetin e qytetarët koso-
varë po humbin shpresën”. (DW)

Protesta e opozitës,
çfarë shkruajnë s
mediat
ndërkombëtare
“Mbështetësit e opozitës në Sh-
qipëri përpiqen të pengojnë zh-
villimin e seancës parlamenta-
re. Protestuesit e opozitës
shqiptare, teksa kërkojnë
dorëheqjen e qeverisë dhe
zgjedhje të parakohëshme,
kanë tentuar sërish të hyjnë me
forcë në parlament.” – shkruan
New York Times.
“Protestuesit e udhëhequr nga
Partia Demokratike përdorën
tymuese, kapsolle dhe u përle-
shën me policinë duke u
përpjekur të thyejnë kordonin,
që mbron ndërtesën e parla-
mentit ku po mbahet seanca
parlamentare e radhës. Opozita
akuzon qeverinë e majtë të Par-
tisë Socialiste të Kryeministrit
Edi Rama se është i korruptuar
dhe i lidhur me krimin e organi-
zuar, të cilin qeveria e mohon.
Që nga mesi i muajit shkurti,
mbështetësit e opozitës janë
përpjekur vazhdimisht të hyjnë
në ndërtesat e parlamentit ose
të qeverisë dhe policia është
përgjigjur me gaz lotsjellës dhe
me ujë”.-citohet në artikullin e
New York Times.
“Opozita protesta, tensione”
është titulli agjencisë së lajme-
ve ANSA.
“Partia demokratike bën thirrje
për dorëheqjen e Kryeministrit
Socialist Rama. Tensionohet
protesta e sotme nga ana e opo-
zitës shqiptare, përpara Parla-
mentit ku është duke u zhvilluar
protesta e radhës. Përveç fi-
shekzjarrëve dhe bombave të
tymit, grupet e protestuesve
kanë provuar disa herë që të ka-
lojnë kordonin e sigurisë në
hyrjen kryesore, ku janë vendo-
sur shumë oficerë policie. Që
nga shkurti i kaluar, opozita ka
zgjedhur të dalë në rrugë për të
kërkuar dorëheqjen e Kryemini-
strit socialist Edi Rama, i aku-
zuar për korrupsion dhe ba-
shkëpunim me krimin e
organizuar dhe mbajtjen e
zgjedhjeve të parakohshme, pas
krijimit të një qeverie transitore.
Një grup deputetesh të opozitës
dhanë dorëheqjen, duke hequr
dorë nga mandatet e tyre parla-
mentare. Megjithatë, të paktën
17 prej tyre u zëvendësuan nga
kandidatë të tjerë të opozitës, të
cilët ishin në listat e vitit 2017.” –
shkruan ANSA
Po ashtu protesta është tran-
smetuar ‘Live’ edhe nga Zëri i
Amerikës, përmes rrjeteve so-
ciale. “Kërkesa e opozitës, mbe-
tet e pandryshueshme: largimi i
kryeministrit Edi Rama dhe
krijimi I një qeverie të përkoh-
shme që të përgatisë zgjedhje
të parakohshme.” thuhet
ndërkohë në shkrimin në faqen
zyrtare të Zërit të Amerikës.

Ndërtimi i termocentralit “Ko-
sova e Re” pritet të nis gjatë këtij
viti. Kurse, në muajin prill do të
bëhet përzgjedhja e kompanisë
ndërtuese. Ministri i Zhvillimit
Ekonomik, Valdrin Lluka ka treguar
se Qeveria e Kosovës është duke
vazhduar përmbushjen e obligi-
meve të marra për ndërtimin e ter-
mocentralit.

“Qeveria e Kosovës është duke
vazhduar përmbushjen e obligi-
meve të marra. Sipas marrëveshjes
tashmë kemi përmbushur pjesën
më te madh të obligimeve. Bashkë
me investitorët jemi në fazën e
vlerësimit të ofertave për
përzgjedhjen e kompanisë. Faza e
parë tashmë është përmbyllur dhe
në fund të marsit do ta pranojmë
një raport të detajuar”, ka thënë
Lluka në mbledhjen e Qeverisë së
Kosovës.

Ai ka treguar se gjatë muajit
prill do të përzgjidhet kompania
ndërtuese.

“Po ashtu brenda muajit prill
do të bëhet edhe përzgjedhja e
ndërtuesit të Termocentralit “Ko-

sova e Re”.
E deputeti i Partisë Socialde-

mokrate, Dardan Sejdiu ka thënë
se Qeveria e Kosovës ka themeluar
një ndërmarrje të re publike me
qëllim blerjen e kapacitetit
prodhues të termocentralit të ri që
do të ndërtohet nga kompania
ndërkombëtare “Contour Global”.
Sejdiu ka njoftuar se kompania e re
publike, e cila quhet “NKEC”, do të
detyrohet të blejë tërë kapacitetin
e termocentralit të ri të “Contour

Global” me çmim dy herë më të sh-
trenjtë sesa që e blen momentali-
sht nga KEK-u.

“Qeveria e Kosovës ka theme-
luar kompani te re publike (NKEC),
e cila detyrohet te bleje tere kapa-
citetin prodhues te TC te ri te “Con-
tour Global” me cmim prej EUR 80
per Mëh. ‘CMIMI I SYNUAR’ (Poëer
purchase Agreement, Recital F,
fq.7) është dy herë më i lartë se
çmimi që e faturon sot KEK!”, ka
thënë Sejdiu.

Ai ka njoftuar se “këtë energji
elektrike kjo kompani e re publike
(NKEC) do t’ia shesë KEDS-it me
çmim të tregut, dhe nëse ka ndry-
shim në mes të çmimit të tregut
dhe këtij të synyar, i njejti dallim do
të subvencionohet nga buxheti i
Kosovës”.

“Këtë obligim kjo qeveri e ka
garantuar për 20 vitet e ardhsh-
me! 20 vite subvencionim i fitimit
privat, 20 vite barrë mbi qytetarët
e bizneset! Në vitin 2043, Kosova li-
rohet nga ky obligim!”, është sh-
prehur Sejdiu.

Kurse, Instituti për analiza eko-
nomike dhe financiare të Energji-
së (IFEFA) në bashkëpunim me KO-
SID kanë publikuar raportin “
Termocentrali i propozuar Kosova
e RE: Barrë e pa nevojshme me një
çmim të paarsyeshëm”.

Sipas raportit ky termocentral
do të ketë një kosto rreth 4.2 mi-
liardë euro do të ketë një kosto më
të lartë se sa që ka parashikuar Qe-
veria si dhe do të rrisë çmimin e
energjisë deri në 50 për qind. (Mo-
nitor.al)

Kosova e Re” shtrenjton rrymën e dëmton
qytetarët e Kosovës

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

LIBERALIZIMI I VIZAVE

Parlamenti Evropian
mbështet përsëri Kosovën

Me kërkesë të
drejtpërdrejtë për
liberalizim ka qenë edhe
raportuesja për Kosovën,
Tanja Fajon e cila ka
thënë se “Kosova mbetet
pika e fundit e zezë në
hartën e Ballkanit
Perëndimor që nuk ka
liberalizim vizash. Unë
pyes pse Këshilli i Evropës
dhe qeveritë e vendeve
anëtare të BE-së nuk e
kanë mbajtur premtimin.
Si Evropë po humbim
kredibilitetin e qytetarët
kosovarë po humbin
shpresën”
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Në dhjetor të vitit të kaluar Ru-
sia dërgoi dy avionë bombardues
në Venezuelë, atyre u janë shtuar
së fundmi edhe dy avionë ushta-
rakë. SHBA e sheh me shqetësim
prezencën ruse në këtë vend dhe
kërkon tërheqjen e njësive ruse. Pas
takimit me Fabiana Rosales, ba-
shkëshorten e presidentit të
përkohshëm venezuelan, Juan
Guaido, presidenti amerikan, Do-
nald Trump deklaroi se "Rusia
duhet të dalë jashtë prej aty."

Më parë edhe zëvendëspresi-
denti amerikan, Mike Pence kishte
deklaruar, se vendosja e ushtarëve
rusë në Venezuelë është provokim.
Rusisë i kërkohet të ndërpresë çdo
lloj mbështetjeje për presidentin
në post, Nicolas Maduro. Edhe De-
partamenti Amerikan i Shtetit bëri
të ditur, se nuk do të bëjmë sehir,
kur Rusia shton tensionet në Vene-
zuelë. Moska nga ana e saj e hodhi
poshtë kërkesën e Trump dhe e
quajti "përzierje në çështjet e
brendshme të dy vendeve". Trump
do t'i parashkruajë Rusisë se çfarë
duhet të bëjë dhe çfarë të lerë, tha
kreu i komisionit parlamentar në
Këshillin e Federatës, Konstantin
Kosatçov për agjencinë Interfax. Si-
pas të dhënave të zëdhënëses së
Ministrisë së Jashtme ruse, Maria
Sacharova, vendosja e ushtarëve në
Venezuelë është pjesë e një marrë-

veshjeje mes dy vendeve për ba-
shkëpunimin ushtarak. Ajo është
"në përputhje të plotë" me kushte-
tutën venezuelane.

Rusia mbështet Nicolas Madu-
ron. Kundërshtari i tij, Juan Guaido
mbështetet nga SHBA dhe afër 50
shtete të tjera edhe shtetet euro-
piane që e njohin Guaido si presi-
dent të përkohshëm. Lufta për pu-
shtet u ashpërsua, pasi Guaido u
vetëshpall president i përkohshëm.
SHBA përpiqet prej javësh të dety-
rojnë Maduron për dorëheqje. I
pyetur, nëse SHBA do ta rrisin edhe
më tej presionin, Donald Trump u
përgjigj se "të gjitha opcionet janë
në tavolinë."

Ndërkohë Guaido ka para-
lajmëruar protesta të reja të
mëdha. Ai bëri thirrje për një prote-
stë masive të shtunën kundër ndër-
prerjes së energjisë elektrike në
vend që gati e paralizoi vendin një
javë. Maduro ka bërë përgjegjës
SHBA për sulme kibernetike, kurse
kundërshtarët e tij bëjnë përgjegjë-

se mungesën e investimeve në in-
frastrukturë, korrupsionin dhe keq-
menaxhimin e burimeve si shkak-
tare të krizës në vend. Ndërkohë
popullsia venezuelane po braktis
masivisht vendin. Më shumë se 3
milionë venezuelanë janë larguar
ndërkohë nga vendi, njofton DW.

Moska ka thënë arritja e ush-
tarëve rusë në Venezuelë nuk
përbën kërcënim për askënd, pasi
presidenti i Shteteve të Bashkuara,
Donald Trump i ka bërë thirrje Ru-
sisë të tërheqë trupat e saj nga sh-
teti i Amerikës Jugore.

Përveç kësaj Trump ka thënë se
për largimin e këtyre trupave “të
gjitha opsionet” janë duke u shqyr-
tuar.

“Rusia nuk është duke ndry-
shuar balancin e fuqisë në rajon,
Rusia nuk po kërcënon askënd”, ka
thënë zëdhënësja e ministrisë së
Jashtme të Rusisë, Maria Zakharo-
va, në një konferencë për gazetarë
më 28 mars.

Më herët, një diplomat i ushtri-

së së Venezuelës në Moskë ka thënë
se anëtarët e ushtrisë ruse kanë
udhëtuar në Venezuelë, bazuar në
një marrëveshje bashkëpunimi dhe
nuk do të marrin pjesë në opera-
cione ushtarake.

Më 23 mars, dy aeroplanë ush-
tarakë rusë kanë arritur në Ka-
rakas, duke bartuar rreth 100 pje-
sëtarë të ushtrisë ruse. Ky hap ka
ardhur pas përballjeve diploma-
tike në mes të Uashingtonit dhe
Moskës për udhëheqësinë e këtij
shteti. Shtetet e Bashkuara përk-
rahin liderin opozitar, Juan Guaido,
i cili së fundmi ka shpallur veten
president të përkohshëm, derisa
Moska favorizon presidentin e
kontestuar, Nicolas Maduro. Rusia
ka bërë investime miliardëshe në
Venezuelë, dhe ka mbetur aleate e
palëkundur e Maduros. Qeveria
amerikane beson se pjesë e trupa-
ve ruse, që kanë shkuar në Vene-
zuelë, janë edhe pjesëtarë të forca-
ve speciale dhe ekspertë të sigurisë
kibernetike, transmeton REL.

Asnjë nga opsionet e propozuara për
Brexit nuk kanë siguruar mbështetje të qartë
pas një votimi të përbashkët mbrëmjen e së
mërkurës.

Sipas mediave britanike, thirrjet për një
doganë të përbashkët me BE-në u refuzuan
nga 272 me 264 vota ndërsa një thirrje për një
referendum për të miratuar ndonjë marrë-
veshje u hodh poshtë me 295 në 268 vota.

Kështu, sekretari për Brexit-in, Stiven Bar-
clay, ka thënë se rezultatet shihen si një sinjal
se marrëveshja e tyre ishte “alternativa më e
mirë”.

Rezultatet përfunduan një ditë drame në

të cilën kryeministrja britanike, Theresa May
premtoi të dorëhiqet nga posti si kryeministre
nëse marrëveshja e saj do të miratohej.

Ndërsa pesë propozimet tjera, duke përf-
shirë mbështetjen për një dalje pa-marrëve-
shje, të ashtuquajturin “Plani për Tregun e
Përbashkët 2.0”, një propozim për të qën-
druar në Zonën Ekonomike Evropiane dhe
një për të ndaluar procesin e Brexit duke anu-
luar nenin 50 – të gjitha nuk arritën të siguro-
nin mbështetjen e shumicës së deputetëve.

Tani Britania e madhe ndodhet në një
udhëkryq politik, dhe nuk dihet se cila do të
jetë e ardhmja e vendit.

Parlamenti
Evropian
ndalon
‘Copyright’
Deputetët e Bashkimit Evro-
pian miratuan këtë javë një
ndryshim të rregullave 20-
vjeçare të të drejtave të au-
torit. Kjo do të bëjë që Goo-
gle dhe Facebook të
paguajnë autorët për përdo-
rimin e kuotimeve dhe do të
detyrojë kompanitë që të fil-
trojnë përmbajtjet e mbroj-
tura.
Parlamenti Evropian i mbë-
shteti këto reforma me 348
vota pro dhe 274 kundër, pas
një debati  që vuri përballë
industrinë krijuese të
Evropës ndaj kompanive të
teknologjisë, aktivistëve të
internetit dhe grupeve të
konsumatorëve, që shqetë-
sohen se këto rregulla mund
të jenë shumë të kushtuesh-
me dhe bllokojnë shumë
përmbajtje.
“Të dashur kolegë, më lejoni
t’iu rikujtoj se titulli i direk-
tivës është “Të drejtat e auto-
rit në tregun dixhital”. Është
detyra jonë të ndreqim këto
çështje që përbëjnë shqetë-
sim të madh në nivel evro-
pian”.
Rregullat e reja do të bëjnë
që Google dhe platformat në
rrjet të nënshkruajnë marrë-
veshje të licencave me mu-
zikantë, autorë dhe pu-
blikues të lajmeve, për të
përdorur veprat e tyre onli-
ne, transmeton ‘Scan’.
Flitet se do të ketë një përja-
shtim për përmbajtjet e pu-
blikuara me qëllim të karika-
turës, përfshirë “meme-t”,
përcjell albinfo.ch.
Detyrimi i Google, YouTube,
Facebook, Instagram dhe
platformave të tjera për të
krijuar këto filtra që zbu-
lojnë shkeljen e të drejtave
të autorit, e njohur si Neni
13, ka shkaktuar protesta
dhe një peticion në rrjet
“www.savetheinternet.info”,
ka mbledhur më shumë se 5
milionë firma kundër.
Këtë javë, mijëra njerëz pro-
testuan në disa qytete gjer-
manë, kundër reformës,
duke mbajtur pankarta që
lexonin “Stop nenit 13”. Ur-
rejtja është përqendruar te
politikani gjerman, anëtari i
Parlamentit Evropian, Axel
Voss, i cili propozoi reformën
në Parlament.

Brexit në udhëkryq, asnjë opsion
nuk miratohet në parlament

Një 17-vjeçar palestinez
qëllohet për vdekje nga
trupat izraelite
Rreth 150 studentë palestinezë hodhën bomba
zjarri dhe shkëmbinj mbi ushtarët izraelitë të
cilët reaguan me gaz lotsjellës dhe plumb gome
në Bregun Perëndimor të pushtuar të mërkurën
pas një sulmi izraelit në universitetin e tyre, ra-
porton Reuters. Gjithashtu të mërkurën, një 17-
vjeçar palestinez u qëllua për vdekje nga trupat
izraelite gjatë përleshjeve me gurë në kampin e
refugjatëve të Dheisha pranë qytetit të Beth-
lehem të Bankës Perëndimore, tha një zyrtar i
shërbimit të ambulancës. Ai e identifikoi vik-
timën si vullnetare që mbante uniformën
ndihmëse. Ushtria izraelite nuk kishte asnjë ko-
ment për vrasjen. Dhuna e Bregut Perëndimore
u zhvillua pas dy ditëve të luftimeve ndërkufita-
re midis forcave izraelite dhe militantëve pale-
stinezë në zonën e Gazës.

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

Trump kërkon tërheqjen e
ushtarëve rusë nga Venezuela

Rusia mbështet kreun
e shtetit, Nicolas
Maduro, ndërsa SHBA
presidentin e
përkohshëm, Juan
Guaido. Lufta për
pushtet në Venezuelë
është edhe një luftë
mes dy superfuqive.
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Nga Artan Gjyzel Hasani

Kur t’i arrini deri në fund këtij
rrëfimi, nuk kërkoj prej jush ta beso-
ni. Sa ishte gjallë im atë nuk donte
t’ia zinim në gojë këtë histori. Pas
vdekjes së tij jam matur disa herë ta
shkruaj në trajtë tregimi, por nuk e
kam bërë. Gjithnjë kam pritur mo-
mentin kur do ta rrëfeja ashtu siç ka
ndodhur. Dhe, po e bëj sot.

Historia zë udhë në verën e vitit
1976 në Tiranë. Fillon me një tre-
gim. Një tregim të cilin im atë do ta
shkruante për këngëtarin Mentor
Xhemali, zëri i të cilit e magjepste.
Ideja i kish ardhur pas një bisede
me të njohurin e tij, këngëtarin Avni
Mula, që i kishte treguar detaje in-
teresante nga jeta e panjohur e
Mentor Xhemalit. Me ndërmjetë-
sinë e Avniut u realizua një takim
me Mentorin, të cilit i pëlqeu ideja
që dikush donte të shkruante një
tregim për të. Takohen disa herë,
shkojnë në vendin ku basi ynë i
ardhshëm i kishte rënë në sy dikujt
për herë të parë për zërin e tij, pikë-
risht në portin e Sarandës, ku kish-
te punuar si hamall në moshën 18-
vjeçare. Pasi kishte shpenzuar edhe
qindarkat e fundit hoteleve e resto-
ranteve me Mentorin, im atë

kthehet në shtëpinë tonë në Pe-
shkopi dhe ulet të shkruajë për net
me radhë.

Si tani e kam parasysh kënaqë-
sinë me të cilën ia lexonte çdo
mëngjes sime mëje atë që kishte
shkruar gjatë natës. Tregimi mbaroi
dhe doli një dorëshkrim 30 faqesh
të daktilografuara. Mentor Xhema-
li ishte përlotur kur kish lexuar tre-
gimin në dorëshkrim. Dy shokët e
vjetër të tim eti, Adriatik Kallulli dhe
Vath Koreshi, e kishin pëlqyer. Ka-
luan muaj, dhe tregimi nuk po bo-
tohej. Telefonatat e tim eti me
Vathin ishin rralluar duke pasur pa-
rasysh edhe natyrën e ndrojtur të
tim eti kur ishte puna për të kërkuar
ndere e favore nga të tjerët, qofshin
këta edhe shokë te tij. Kaloi edhe
viti 1977 dhe asgjë prej gjëje. Im atë
nuk i telefonoi më Vathit. Ishte ne-
veritur e lodhur nga pritja e gjatë.

Atë vit Mentor Xhemali doli në
pension dhe do kishte qenë dhu-
ratë shumë kuptimplotë botimi i

atij tregimi pikërisht ato ditë. Por,
nuk ndodhi. Ndërkohë Vathi ishte
larguar nga redaksia e “Dritës” dhe
kishte filluar punë si skenarist në
Kinostudion e vetme filmike shqip-
tare.

Një mbrëmje të fundvitit 1978,
ndërsa po hanim darkë, shohim që
në televizion filloi të shfaqej filmi i
ri “Gjeneral Gramafoni” që akoma
edhe sot konsiderohet si një ndër
majat e kinematografisë shqipta-
re. Skenarist i filmit Vath Koreshi.
Në një moment dëgjuam zërin e
fikur të tim eti: “Po ky qenka tregimi
im!”. Ishte zverdhur në fytyrë dhe
mbuluar nga djersë të ftohta. Nuk e
harroj kurrë atë moment. Kishim
mbetur të shtangur të gjithë në
shtëpi. I telefonon të nesërmen
Vathit. “Gjyzel, nuk kisha ç’të bëja,
nuk e botova dot askund, ia propo-
zova Viktor Gjikës, por ai sapo pa
emrin tënd të panjohur e refuzoi pa
e lexuar, e kështu sa të qëndronte i
vdekur në sirtar e ndryshova pak,

hoqa Mentorin dhe futa një klarine-
tist personazh, i futa edhe ca linja të
tjera dhe e përshtata për skenar fil-
mi.”

Pasi uli receptorin babai mori
dorëshkrimin origjinal të tregimit
dhe e grisi copë-copë. Për shumë
vite me radhë nuk e kuptova pse e
kishte grisur origjinalin, të vetmen
provë të shkruar. Ky ishte edhe fun-
di i miqësisë së vjetër të tim eti me
Vath Koreshin. Një zhgënjim vra-
star që e shoqëroi derisa iku nga kjo
botë. Nuk shkruajti kurrë më pas
letërsi artistike.

Kur ia hapja këtë bisedë shumë
vite më vonë dhe i thosha që duhet
shkruar kjo histori, më përgjigjej:
“E kush do të të besojë? Ku e ke
dorëshkrimin origjinal? Si do ia vër-
tetosh publikut që isha unë autori?”
“Po pse e grise origjinalin?”, e kisha
pyetur, ndërsa kujdesesha për të
gjatë kohës që lëngonte në shtrat
para vdekjes. “Nuk më duhej më.
Nuk e kam menduar kurrë ta disk-

reditoja Vathin në publik. Kemi
qenë shumë shokë. Nuk më be-
sohet akoma se si ma bëri atë gjë…”

Mbetet mister se si pranoi Men-
tor Xhemali të merrte pjesë me zë-
rin e tij në xhirimet e këtij filmi me
atë skenar që në origjinal ishte shk-
ruar veç për të! Im atë nuk e takoi
kurrë më pas. Prej kohësh Mentori,
Vathi dhe im atë nuk jetojnë. A
kanë pasur dijeni njerëz të tjerë për
këtë histori? Ata miq e shokë të tim
eti që e dinin nuk jetojnë më.Më
erdhi ndërmend sot kjo histori e
vjetër dhe po mendoja: Vërtet im
atë e grisi dorëshkrimin origjinal,
por është vetë skenari vjedhur i fil-
mit që e jep provën. Në film flitet
për një muzikant, klarinetist, që e
kanë regjistruar italianët gjatë pu-
shtimit në pllaka gramafoni. Në
realitet kjo ka ndodhur, por me ha-
mallin Mentor Xhemalin, dhe me
asnjë lloj klarinetisti dhe pikërisht
ky detaj ka qenë edhe boshti rreth
të cilit ngrihej tregimi i tim eti. I
regjistruan Mentor Xhemalit në një
pllakë gramafoni këngë të njohura
italiane të asaj epoke dhe në anën
tjetër të pllakës këngë popullore
përmetare. Pa orkestër. Veç me zë-
rin e tij. I regjistruan për provë se
donin t’ia çonin shtëpisë diskogra-
fike në Milano që ta vlerësonte
nëse ia vlente. Por, pak muaj më
pas Mentori iku në Durrës e që an-
dej doli partizan. Ky fakt mbetet e
vetmja provë që unë sjell për ju në
këtë histori të trishtë, të cilën nuk
kërkoj ta besoni si të vërtetë, por të
mendoni se edhe mund të jetë e
vërtetë…

Filmi “Brecht” i regjisorit Hein-
rich Breloer u shfaq për herë të
parë gjatë Berlinales. Tani vjen në
televizionin francez dhe gjerman.
Filmi flet për jetën e poetit dhe
dramaturgut Bertolt Brecht. Bre-
loer dhe kolegu i tij që ka vdekur
më 2013, Horst Konigstein, shihen
si zbuluesit e dramës dokumenta-
re, të ashtuquajturës dukudrama –
një formë e përzier me pjesë të fil-
mit dokumentar dhe të filmit arti-
stik. Breloer e ka kthyer këtë
zhanër në mjeshtëri dhe ka
prodhuar shumë filma për perso-
nalitete dhe ngjarje politike, histo-
rike e kulturore, që janë vlerësuar e
kanë marrë çmime.

Dokudrama vlerësohet nga
specialistët për shkak të formës së
saj “të hapur”. Filmat tregojnë “të
vërtetën” që fshihet pas fiksionit
ose, thënë ndryshe: pasurojnë fil-
min dokumentar nëpërmjet shte-
save filmike. Ndaj, nuk është çudi
që Breloer e merr në dorë Brechtin,

për të bërë një film për të.
Edhe Brecht ka qenë luftëtar i

“formës së hapur” artistike dhe kul-
turës së skenografisë së inskenuar.

“Si Brechti që i vë aktorët të fla-
sin për rolin e tyre, duke ua hequr
iluzionin, po ashtu ky lloj distanci-
mi luan rol edhe në dokudrama,
kur unë alternoj dokumentacionin
me lojën artistike”, thotë regjisori.

Shikuesi e përjeton Brechtin
për herë të parë në një dokudra-

ma tri orëshe, gjatë periudhës së
Republikës së Vajmarit, periudhë
gjatë së cilës ai ngjitet mes yjeve të
teatrit gjerman, fillimisht si djalë i
ri në gjimnaz ku shkruan tekste jo-
patriotike, pastaj si poet gjeni në
moshë të re, dhe më pas me pjesën
“Baal” ku e inaguron veten dhe tea-
trin si makinë emocionale. Më pas
Brecht shihet si autor i etabluar në
skenë, si shkrues i pjesës “Daulle
natën” dhe “Opera trigroshëshe”.

Kjo e fundit kthehet në sukses të
madh teatral gjatë Republikës së
Vajmarit.

Në fund të pjesës së parë të fil-
mit për Brehtit, shënohet viti 1933,
kur nacionalsocialistët erdhën në
pushtet dhe Brechti merr rrugën e
ekzilit për Pragë. Pjesa e dytë e fil-
mit e tregon poetin në periudhën e
Gjermanisë së pasluftës. Në Gjer-
maninë Lindore, Brechti vlerësohet
prej disave si një nga inovatorët
më të mëdhenj dhe prej disa të
vjetërve shihet me sy skeptik.

Broeler tregon në filmin e tij se
Brechti ka miq dhe armiq në të dy
kampet politike: tek dashamirësit
dhe publiku nga njëra anë, por
edhe tek burokratët dhe kujde-
starët e mendimit të njëtrajtshëm
socialist, nga ana tjetër. Sepse, Bre-
chti nuk ka qenë dikush për të cilin
të gjithë kanë të njëjtin mendim. 

Ajo çka Heinrich Breloer nxjerr
në pah në filmin dypjesësh është
jeta private e lirikut, autorit të pje-

sëve teatrale dhe aktivistit politik.
Si një zinxhir perlash, tema “Brecht
dhe gratë” përshkon 180 minutat e
filmit. Poeti ndriçohet si mik i gra-
ve dhe njeri të cilit nuk i intereson
shumë morali dhe mëshira. Elisa-
beth Hauptmann, Ruth Berlau,
Marianne Zoff, Paula Banhölzer,
Regine Lutz dhe aktorja Helene
Weigel… e kanë shoqëruar poetin
në vitet e jetës së tij. Shpesh ato
jetonin paralelisht bashkë me të.
Dhe, të gjitha vuanin me Brechtin.
Broeler nuk e heq vëmendjen nga
këto gjëra, por i ndërthur ato me
njëra-tjetrën, jetën dhe veprën, da-
shurinë dhe finesën poetike.

Megjithatë, filmi nuk do t’ju
pëlqejë të gjithëve. Disa mendojnë
se vështrimi në pjesën private
është shumë intim e shumë per-
sonal. Të tjerët mendojnë se filmi
e ul Brechtin nga piedestali. Por,
siç thotë regjisori: “Unë mendoj se
ne të gjithë kemi mendime të
ndryshme për Brehtin”! /DW/

Brechti për herë të parë në një dramë dokumentare 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Gjeneral Gramafoni” dhe skenari që
u ndërtua mbi një tregim të vjedhur!?

Kjo është një histori e
vërtetë të cilën unë nuk
mund ta provoj para
jush si të tillë.
Dëshmitarët e
besueshëm kanë
vdekur prej kohësh,
ndërsa një dëshmitar
disi më i
parëndësishëm sapo
ka mbushur të
nëntëdhjetat
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Televizioni amerikan i sportit,
ESPN, e ka publikuar një artikull
të veçantë për Kombëtaren e Ko-
sovës në versionin e saj online.
Sapo e merr topin Arbër Zeneli, ajri
mbushet me elektricitet. Kjo nuk
është aspak e pazakontë: Anësori i
majtë është njëri ndër lojtarët që e
ngre Kosovën mbi mesatare dhe,
pikërisht kur kishte nevojë, ai e bëri
këtë gjë përsëri, shkruan ESPN. Ko-
sova ishte e irrituar nga Bullgaria
kokëfortë dhe, pas vetëm gjysmë
ore lojë të hënën, ishte duke pë-
suar disfatë. Pastaj, me një vrapim
të shpejtë nga krahu i majtë, me
një kalim të mbrojtësit dhe me një
goditje në shtyllën e dytë, Zeneli e
çoi në këmbë stadiumin dhe e zh-
duki tensionin në qiell. “Vazhdoni
të ëndërroni, Dardanë”, shkruhej
në koreografinë e përgatitur në
stadiumin “Fadil Vokrri”, që u sh-
faq para se të fillonte ndeshja. Me
kalimin e kohës atë natë, tifozët e
Kosovës mund të vazhdonin të be-
sonin në diçka që ishte besuar të
jetë plotësisht e pamundur për një
kohë të gjatë. Askush  nuk do të ki-
shte guxuar të sugjeronte para
pesë vjetëve se Kosova, një shtet i
shkatërruar nga lufta që e kishte
shpallur pavarësinë në vitin 2008,
do ta prodhonte njërën prej lojëra-
ve më të mira të futbollit në
Evropë. Gjatë viteve të 90-a, kur
tensionet me regjimin serb po in-
tensifikoheshin, ishte konsideruar
shumë e rrezikshme që ndeshjet
sportive të zhvillohen në publik.

Tani, ekipi është i pamposhtur që
ndeshje dhe duket se është e pa-
mundur t’ia ndalësh golat dhe sti-
lin e bukur të lojës. Etiketa “Brazili
i Ballkanit” që i ka ndjekur ata si
lloj shakaje nuk duket më e tillë.
“Do t’i tregoj Anglisë se nuk do ta
kenë të lehtë kundër Kosovës”, ki-
shte thënë Christian Eriksen të enj-
ten e kaluar, pasi Danimarka e tij
arriti ta marrë një barazim 2:2 në
Prishtinë. Kosova mund të jetë sur-
prizë në grupin kualifikues të An-
glisë për EURO 2020. Barazimi 1:1
me Bullgarinë e filloi rrugëtimin e
“Dardanëve”, por, edhe para kësaj
ndeshjeje, ata ishin dy ndeshje
larg shkrimit të historisë. Nëse Ko-
sova e mposht Maqedoninë e Ve-
riut e pastaj Gjeorgjinë ose Bjello-
rusinë në play-offs të Ligës së
Kombeve, ata do të kualifikohen
në EURO 2020 pa pasur nevojë për
një rrugë më konvencionale. Kë-
shtu, njëra ndër histori më mbre-
sëlënëse të futbollit do të thyejë
rekorde të reja. Samir Ujkani e
mban mend kur ekipi ishte ba-
shkuar në Mitrovicë. “Kisha lot në
sy kur i pashë të gjithë njerëzit në
stadium”, tha ai.  Si 30-vjeçar, kapi-
teni dhe portieri i Kosovës nuk
mund të konsiderohet veteran, por
askush tjetër nuk ka qenë pjesë e
skuadrës që nga fillimi. “Ne u ba-
shkuam, nuk e njihnim njëri-tje-
trin”, u shpreh Ujkani për skuadrën

që u përball me Haitin më 5 mars
të vitit 2014, në veri të Kosovës,
duke luajtur në një fushë që mezi
e bënte barazimin pa gola të
shikueshëm. Kosova nuk ishte
ende anëtare e FIFA-s, por pas një
beteje më shumë se një dekadë-
she, atyre u ishte dhënë leja për të
zhvilluar ndeshje miqësore. Një
skuadër, e krijuar nga lojtarët nga
klube të vogla të Skandinavisë dhe
Evropës Qendrore, ishte thirrur për
ndeshjes vlera simbolike e së cilës
ishte më e madhe sesa nevoja për
një rezultat të mirë.

Përmirësimi i Kosovës në fazën
e sulmit është pjesërisht për shkak
të Zenelit, i cili i torturoi danezët
dhe i ka shënuar shtatë gola që nga
2018-a. Ai dhe Milot Rashica i Ver-
der Bremenit janë dy nga lojtarët
më emocionues anësorë të konti-
nentit. Ata janë yjet e kësaj skua-
dra të re dhe shpërthyese të Ko-
sovës, që është e mbushur me
futbollistë të talentuar nga diaspo-
ra, të cilët një nga një janë bërë
pjesë e “Dardanëve” pas ndeshjes
kundër Haitit. Arijanet Murici, por-
tieri i Manchester Cityt, u lind në
Zvicër por u bë pjesë e Kosovës vi-
tin e kaluar dhe tani e ka zënë ven-
din e Ujkanit në formacionin e
parë. Valon Berisha, mesfushori i
Lazios, i cili i kishte bërë 20 para-
qitje për Norvegjinë, debutoi
kundër Finlandës për Kosovën. Dy-

shja e Zurichut, Benjamin Kololli
dhe Hekuran Kryeziu, që të dy
munguan kundër Danimarkën për
shkak të lëndimeve. Shumica e
këtyre lojtarëve u intervistuan per-
sonalisht nga Bunjaki, i cili udhëtoi
nëpër Evropë me paratë e tij për t’i
mbajtur kontaktet me futbollistët
dhe familjarët e tyre. Challandes
vazhdon të punojë për t’i marrë
edhe lojtarë të tjerë, si Meritan
Shabani i Bayern Munichut e La-
binot Kabashi i Barcelonës. Duket
se deti i lojtarëve të talentuar koso-
varë në botë nuk ka fund dhe Koso-
va po bëhet gjithnjë e më e fuqish-
me. Kjo po e rrit mundësinë që
përgjigjet e futbollistëve të jenë
pozitive. “E mora këtë vendim me
gjithë zemër” tha Zeneli, i cili lindi
në Suedi dhe ishte pjesë e skua-
drës suedeze në Kampionatin
UEFA U-21 në vitin 2015. Ai nuk
nënshkroi me Kosovën në kohë për
të marrë pjesë në ndeshjet kuali-
fikuese për Botëror. Dokumentet
e tij ende po përpunoheshin kur
Kosova luajti kundër Finlandës, në
shtator të vitit 2016. Pesë nga fut-
bollistët e skuadrës së Kosovës e
morën lejen për të luajtur për Ko-
sovën vetëm disa orë para fillimit
të ndeshjes. Zeneli debutoi muajin
tjetër dhe thotë se përmirësimi
është i vërejtshim. “Sipas mendi-
mit tim, ne kemi emër tani”, thotë
Zeneli. “Njerëzit janë të vetëdij-
shëm se ekipi kombëtar nuk është
këtu vetëm për të luajtur dhe se
duam të fitojmë gjithçka. Na u ne-
vojit pak kohë për t’i marrë lojtarët,
por tani jemi rehatuar”. “Në fillim,
loja ishte më individuale, por men-
doj se tani e kemi krijuar një
skuadër që është si familje. Të
gjithë luajmë për njëri-tjetrin dhe
mendoj se ky është dallimi më i
madh i skuadrës tani në krahasim
me atë në fillim. Nuk mund të flas
për të tjerët, por unë mendoj se të
gjithë luanim më shumë për ve-
ten. Tani, punojmë për njëri-tje-
trin. Ne i bëjmë të gjitha gjërat e
vogla dhe rezultati është pozitiv”,
shtoi Zeneli. Ndryshimi mund të
jetë për shkak të pjekurisë. Mosha
mesatare e ekipit të Kosovës është
23-vjeçare. 

Salihu 
i kthehet
boksit,
organizon
turne
Shkup, 28 mars - Legjenda e bok-
sit Aziz Salihu sërish rikthehet në
ring. Mirëpo kësaj radhe nuk do
të jetë aktiv për të përballur me
kundërshtarë të këtij sporti, por
Salihu do të organizojë një spek-
takël të boksit më 13 prill në Go-
stivar. Salihu potencoi se vazhdi-
misht ka qenë i mirëseardhur në
Gostivar , por kësaj radhe do të
mundohet të sjell një miks të
muzikës dhe sportit , me çka do
të nis një traditë të re të organizi-
mit të turneve të boksit. Mirëpo
për të sjell këtë event Aziz Salihu
kërkoi përkrahjen e plotë e gjithë
adhuruesve të këtij sporti. “Men-
dojë se ka njerëz të mirë, burra,
që do të më ndihmojnë që të zh-
villojë turneun e boksit, sepse
gjatë kohë nuk ka pasur boks. Do
të vijnë disa boksier që do të sjell
rrahje të vërtetë dhe aty s’ka
tjetër. I njoh mirë boksierët e Sh-
qipërisë dhe për mua ata janë
më të mirë dhe vazhdimisht
kanë bërë “boom”, tha Aziz Sa-
lihu. Ideja e Aziz Salihut është që
të në njërën anë të rreshtohen
boksierët shqiptarë nga Shqipë-
ria, Kosova dhe Maqedonia, të
cilët do të përballen me boksierë
nga Belgjika, Franca , Gjermania
Zvicra dhe Sllovenia. Legjenda e
boksit shqiptarë shpreson se kjo
nismë dhe ky turne i boksit , do
të jetë edhe tradicional. “Kjo do
të jetë tradicional , por të njëjtën
do të zhvillojë edhe në Kosovë,
pas 3 muajve. Për mua është
vetëm të kënaq popullin se e dini
se çfarë turne kam organizuar”, u
shpreh Salihu. Azizi Salihu sh-
preson edhe në përkrahje të
sponsorëve, mediave por edhe
partive politike dhe të gjithë aty-
re që duan sportin e boksit. “Ki-
sha pasur dëshirë që ti përshën-
des partitë politike që do të jenë
aty, prej Ali Ahmetit, Ziadin Selës
dhe shumë e shumë mysafirë të
tjerë kanë me qenë aty se ata më
çmojnë , nderojnë dhe do të
vijnë dhe e duan sportin”, dekla-
roi Salihu, ish boksier. Turneu i ti-
tulluar si “Grand Prix Olimpik
Zizi Gostivar” pritet të zhvillohet
më 13 prill, në palestrën sportive
të Gostivarit, duke filluar nga ora
16.00.

ESPN: Historia e Kosovës, “Duam
të japim gjithçka për kosovarët”

Askush  nuk do të
kishte guxuar të
sugjeronte para pesë
vjetëve se Kosova, një
shtet i shkatërruar
nga lufta që e kishte
shpallur pavarësinë
në vitin 2008, do ta
prodhonte njërën prej
lojërave më të mira të
futbollit në Evropë

Haxhi Krasniqi e ka mësuar
emrin e kundërshtarit të ardh-
shëm. Boksieri nga Kosova pritet
të boksojë më 26 prill ndaj gjer-
manit Stefan Haertel, në kërkim të
mbrojtjes së titullit të kampionit
evropian. Ka muaj që Haxhi Kra-
sniqi i ka nisur përgatitjet për
meçin e ardhshëm. Boksieri nga
Kosova është kampion evropian në

boksin profesionist, por ai nuk e ka
fshehur asnjëherë dëshirën për t’u
bërë kampion bote. Junikasi e ka
mësuar emrin e kundërshtarit të
ardhshëm. Krasniqi pritet ta
mbrojë titullin e kampionit evro-
pian në versionin EBU kundër gjer-
manit Stefan Haertel më 26 prill
në Kempten në Gjermani. Fituesi i
këtij dueli do ta ketë mundësinë

ta sfidojë hiç më pak se ish-kam-
pionin botëror të versioneve ËBO,
ËBA e EBU, Juergen Braehmer. Si-
doqoftë data dhe vendi i këtij
eventi nuk është konfirmuar ende
nga SES. Megjithatë, Krasniqi është
gati në çdo moment për ta mbroj-
tur titullin e Evropës dhe për t’iu
afruar edhe më shumë titullit të
kampionit botëror.

Krasniqi mëson emrin e kundërshtarit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË
Thirrje publike për furnizim me:

Pajisje Shkollore për shkollën fillore “Goce Dellçev” – Manastir

Detajet për kontakt
Adresa: Joakim Kërçoski, pn – 1000, Shkup
Personi kontaktues: Zyra e prokurimit – OH Kalliri i Mirësisë Telefoni: 02 3112 629
Email: kallirimiresise@gmail.com Email: info@kalliri.org

Përshkrimi
Organizata Humanitare “Kalliri i Mirësisë”, e themeluar në vitin 1991, me aktivitetet e saja të

njëpasnjëshme humanitare si në të kaluarën edhe sot, po vazhdon tu bëjë ballë sfidave të kohës, çdoherë
duke u munduar të jetë pranë atyre që më së tepërmi kanë nevojë për ndihmë.

Si çdo projekt tjetër, edhe këtë herë O.H. Kalliri i Mirësisë shpall thirrje publike, për furnizim me pajisje
shkollore, si pjesë e implementimit të projektit “Pajisje shkollore për shkollën fillore GOCE DELLÇEV në
Manastir”, nëpërmjet të cilit kemi për qëllim blerjen e pajisjeve të poshtshënuara dhe dorëzimin e tyre
institucionit publik të lartpërmendur.

Projekti në fjalë është me karakter humanitar dhe zbatimi i tij do të jetë sipas bazave dhe kritereve të
përcaktuara paraprakisht nga O.H. Kalliri i Mirësisë.

Projekti pëfshtinë produktet dhe sasitë si vijojnë :

Nr Pajisja Shkollore Njësia Numri i njësive Çmimi i njësisë Total
1 Tavolina për nxënës copë 50
2 Karrige copë 100
3 Dërrasa e zezë copë 5
4 Dyer të klasave copë 5
5 Katedra (tavolina) për mësues copë 5
6 Karrige për mësues copë 15

TOTALI PËR TË GJITHA PAJISJET SHKOLLORE:

Ofertat e juaja duhet t`i dërgoni në një zarf të mbyllur me titull: “Oferta për furnizim – Pajisje Shkollore
2019 – O.H. Kalliri i Mirësisë”, duke i sjell ato në rrugën Joakim Kërçoski, pn – 1000 Shkup. Preferohet që
oferta të përmban specifikacione dhe fotografi të produkteve në fjalë.

Ofertat në zarf duhet të dorëzohen në adresën e lartpërmendur, jo më vonë se data 12/04/2019, ora
15:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim
nga prokurimi.

Zyra e prokurimit
OH Kalliri i Mirësisë
E Premte – 29/03/2019
Shkup, RMV

KOMUNA E KËRÇOVËS 
 

Në bazë të Programit për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të 
qytetarëve për vitin 2019 ( “Fletorja Zyrtare e Komunës së Kër ovës” nr. 02/2019 ), Komuna e Kërçovës shpall: 

 
THIRRJE PUBLIKE 

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2019, të caktuara për mbështetjen e 
shoqatave kulturore 

 
Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2019, në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve nga lëmi i 
kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave kulturore për vitin 2019 nr.08-414/16 nga dt. 25.2.2019, mjetet e 
caktuara për financimin e aktiviteteve kulturore, do të bëhet në bazë të kritereve dhe përparësive sipas Metodologjisë nr. 08-600/24 nga 
dt.14.3.2016 të dhëna në këtë thirrje. 
 
1. Lloji i projekteve që do të mbështeten 
Mjetet nga Buxheti i Komunës së Kërçovës,  do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave kulturore, për projekte 
nga këto kategori:  
Mbështetjen e projekteve dhe aktiviteteve për organizimin e festivaleve, shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme, financimi i 
manifestimeve kulturore, inkurajimin e krijimtarisë bashkëkohore dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.  
 
2. Mjetet e parapara 
Për financimin e aktiviteteve programore të ofruara, në pajtim me thirrjen, do të shfrytëzohen mjete nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për 
vitin 2019 edhe atë: 
 
I. Financimi i interesit lokal në kulturën e Komunës së Kërçovës, si dhe realizimi i këtij programi do të zhvillohet si vijon: 
1. Organizimin e festivaleve në territorin e Komunës së Kërçovës .....................600 000 den. 
2. Shënimin e ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme.............................. 600 000 den. 
3. Financimi i manifestimeve kulturore............................................................... 650 000 den. 
4. Inkurajimi i krijimtarisë bashkëkohore............................................................. 250 000 den. 
5. Promovimi i trashëgimisë kulturore…............................................................. 300 000 den. 
6. Ndihmimi i manifestimeve të të rinjve me përmbajtje kulturore-artistike  
    dhe  argëtuese - edukative............................................................................. 300 000 den. 
 
3. Dorëzimi i raportit 
Shoqatave kulturore do t’ju jepen mjete në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së 
Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2019 dhe pas përfundimit të aktiviteteve të veta programore, shoqatat do të 
dorëzojnë Raport për shfrytëzimin e mjeteve,  deri te  Sektori për Financa në Komunën e Kërçovës. 
 
4. Kriteret themelore  organizative 
Kriteret themelore organizative  të cilat duhet t’i përmbushin shoqatat kulturore që do të marrin pjesë në këtë thirrje janë: 

- Kapaciteti i organizatës  
- Relevanca e aksionit të ndërmarrë  
-  Efektet në mjedis  
- Qëndrueshmëria e projektit  
- Pjesëmarrje vetanake në kofinansim ( me kohë, pajisje, burime njerëzore)  
- Konsistenca e projektit (qëllimet, aktivitetet, rezultatet, buxheti)  
- Ndarja e saktë e roleve të partnerëve  

 
5. Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqatat duhet ta dorëzojnë me Paraqitjen për mbështetje financiare të shoqatave  të 
qytetare dhe fondacioneve: 
 
    Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në shpallje, duhet të paraqesin: 

1. Fletëparaqitje për mbështetje financiare; 
2. Buxhetaplikimin; 
3. Aktvendim për regjistrimin e shoqatave; 
4. Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Komunës së Kërçovës në vitin e kaluar fiskal dhe mënyrën e realizimit të tyre (nëse shoqata 

ka qenë shfrytëzuese e mjeteve të ndara nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2018); 
 
Shoqatat qytetare mund të dorëzojnë vetëm një paraqitje për përkrahje financiare për projekt ose manifestim. 
Vërejtje: Paraqitjet e dokumenteve të pa plotësuara dhe pas përfundimit të afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e 
dorëzuara nuk do të kthehen. 
Përzgjedhja e aplikimeve dhe pagesa e mjeteve, do të realizohet pas përfundimit të Zgjedhjeve Presidenciale 2019. 
 
6. Afati dhe mënyra e dorëzimit të paraqitjes  
Afati për dorëzimin e paraqitjeve, është 20 (njëzetë) ditë nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat ditore dhe në faqen elektronike të 
Komunës së Kërçovës. 
 
Paraqitja me dokumentacionin gjithëpërfshirës, të dorëzohet përmes postës, në adresën: 
Komuna e Kërçovës rr. “Boris Kidriç” nr.1 6250 Kërçovë, ose në Arkivin e Komunës nga ora 08:00 deri më 16:00, me etiketën - Për 
mbështetjen e shoqatave kulturore për vitin 2019. 
Shoqatat kulturore  pjesëmarrëse në thirrjen publike, do të jenë të informuara për rezultatet pas publikimit të vendimit për shpërndarjen e 
mjeteve në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”. Emrat e shoqatave të cilat kanë fituar mjete për projektet, do të publikohen në faqen 
elektronike të Komunës së  Kërçovës. Paraqitjet për mbështetje financiare të shoqatave dhe formularit për Propozim projektin, do të mund të 
merren në Arkivin e Komunës së Kërçovë dhe web.kercova.gov.mk 

Komuna e Kërçovës 

         
Në bazë të nenit 180-a, 194 paragrafi 2, nenit 197 paragrafi 1 rreshti e), nenit 208 paragrafi 1 të 

Ligjit mbi letra me vlerë (Gazeta zyrtare e RMV-së numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018), nenit  2 paragrafi 1 pika 
9  alineja b), nenit 5 paragrafi 1 pika 1, nenit 18 dhe nenit 146 paragrafi 1 alineja 3 të Ligjit për parandalimin 
e pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 120/2018), Komisioni i letrave 
me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 15.02.2019 solli 

 
AKTVENDIM 

 
1. Vërtetohet parregullsi në të punuarit e shtëpisë së brokerimit Eurohaus ShA Shkup për arsye të 

mosidentifikimit të pronarit të vërtetë gjatë realizimit të transaksionit me fletëaksione të emetuara nga 
Makpetrol ShA Shkup më 11.07.2018, me çfarë është bërë shkelje e nenit 180-a të Ligjit mbi letra me vlerë 
(Gazeta zyrtare e RMV-së numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 18 të Ligjit për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 120/2018). 

2. Për parregullsinë e vërtetuar nga pika 1 të këtij aktvendimi shqiptohet paralajmërim publik për 
shtëpinë e brokerimit Eurohaus ShA Shkup. 

3. Paralajmërimi publik nga pika 2 të këtij aktvendimi do të publikohet në gazetë ditore e cila del në 
tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut pas përfundimësisë së tij.  

4. Ankesa nuk e prolongon zbatueshmërinë e Aktvendimit. 
5. Ky Aktvendim do të publikohet në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
NrPA1 08-8  
15.02.2019                      
Shkup   

omisioni i letrave me vlerë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut 

       Kryetar 
Mr.Sc. Nora Aliti 

N J O F T I M

Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" Shkup, Fakulteti i shkencave informatike dhe inxhinierisë
kompjuterike njofton që më datë 05.04.2019 në ora 12 në amfiteatrin e Fakultetit, do të mbahet mbrojtja
publike e disertacionit të doktoraturës "Procesimi i sinjaleve bioelektrike dhe bioakustike për parashikim të
gjendjeve mjekësore" e parashtruar nga kandidati m r Monika SImjanoska, mentor prof.dr Ana Madevska
Bogdanova.

Fakulteti i shkencave informatike dhe
inxhinierisë kompjuterike Shkup

REPUBLIKA E MAQEDONISË
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" Shkup

Fakulteti i shkencave informatike dhe inxhinierisë kompjuterike

Në bazë të nenit 9 dhe nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimi të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve 
tjera të lira të nxënësve të shkollave fillore e sjellur nga Ministri i arsimit dhe shkencës nr.07-9992/2 të datës 
05.06.2014 si dhe programit vjetor të SHFK "Marshal Tito" Murtino - Strumicë për vitin 2018/2019 publikon:  

S H P A L L J E 
për grumbullim të ofertave 

Për ekskursionin mësimor-shkencor për nxënësit e klasës së V-të për realizim të mësimit në natyrë në Strugë, në 
muajin maj 2019 

Relacioni: Strumicë - Strugë - Strumicë 
Kohëzgjatja: 5 ditë  
Realizimi i ekskursionit shkencor është në muajin Maj.  
Oferta duhet të përmbajë: çmim individual dhe të përgjithshëm të çmimit (transport, akomodim, ushqim). 
Akomodimi do të bëhet në një nga hotelet që ndodhen në Strugë, objektet e të cilave i kanë të gjitha standardet e 

duhura të cilat janë të domosdoshme për akomodim të nxënësve (dhoma me dy dhe tre shtretër), përmbajnë hapësira 
të organizuara mirë për mirëmbajtje të higjienës personale dhe disponojnë me dhoma të përshtatshme për ngrënie dhe 
hapësira tjera për akomodim të këndshëm të nxënësve, me objekte dhe teren sportiv në mjedisin e afërt dhe të njëjtat 
do të mundësojnë realizim të pandërprerë të aktiviteteve sportive rekreative, gjimnastikës së mëngjesit, garave 
sportive mes nxënësve dhe disponojnë hapësira për jetë kulturore-argëtuese të nxënësve.  

Transporti në autobusë të lartë turistik, udhëheqës i siguruar, mjek dhe sigurim të nxënësve.  
Posedim të licencës për punë, të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në RM për kryerje të veprimtarisë 

turistike.  
T`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve sipas Ligjit për siguri dhe komunikacion dhe të ketë 

realizuar me sukses së paku 3 ekskursione të nxënësve dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet e fundit. 
Shpallja zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. 
Ofertat të parashtrohen deri te SHFK Marshal Tito Murtino nr.297 Strumicë përmes postës ose personalisht me 

shenjën - Komisioni për grumbullim të ofertave për ekskursione. 
Tel. 034-373-298. 

SHFK "Marshal Tito" Murtino - Strumicë    

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   
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Në bazë të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për standardin studentor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 dhe 64/18) dhe nenit 2 të 
Rregullores për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e dhënies së bursave studentore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.169/13), Ministria e arsimit dhe shkencës 
publikon:   

 
Plotësim të Konkursit për shpërndarje të bursave studentëve të rregullt të regjistruar në studime deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve 

dhe institucioneve të larta arsimore publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2018/2019 
 
Ministria e arsimit dhe shkencës për vitin studimor 2018/2019 do të shpërndajë bursa studentëve të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë i universiteteve dhe institucioneve 

të larta arsimore publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe atë sipas grupeve në vijim: 
 

) Grupi i parë – 250 bursa për studentët e kategorive sociale; 
b) Grupi i dytë: 
 
 - 17 bursa  (15 bursa për studentë të regjistruar në studime deridiplomike nga cikli i parë i 
universiteteve dhe institucioneve të larta arsimore publike dhe 2 bursa për studentët të regjistruar 
në studime deridiplomike nga cikli i parë i universiteteve dhe institucioneve të larta arsimore 
private), për studentët të cilët kanë arritur veçanërisht sukses së lartë në mësim, edhe atë për 
studentë të regjistruar në programe studimore për informatikë të cilët kanë arritur sukses mesatar 
nga viti i I-rë deri në vitin aktual të studimit së paku 9,00 sukses mesatar;  
v) Grupi i tretë –  
- bursa  (25 bursa për studentë, përkatës së popullit maqedonas, të regjistruar në studimet 
deridiplomike nga cikli i parë i universiteteve dhe institucioneve të larta arsimore publike dhe 
private), të cilët kanë arritur sukses mesatar nga viti i I-rë deri në vitin aktual të studimit së paku 
7,00 sukses mesatar ndërsa janë të regjistruar në programet studimore për fizikë dhe informatikë 
edhe atë:  

 11 bursa për studimet për fizikë, 
 14 bursa për studimet për matematikë   

- bursa (12 bursa për studentët përkatës të komuniteteve të nuk përfaqësojnë shumicë 
në Republikën e Maqedonisë të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë i 
universiteteve dhe institucioneve të larta arsimore publike dhe private), të cilët kanë 
arritur sukses mesatar nga viti i I-rë deri në vitin aktual të studimit së paku 7,00 sukses 
mesatar ndërsa janë të regjistruar në programet studimore për kimi, fizikë dhe 
matematikë edhe atë:  

 8 bursa për studimet për fizikë, 
 4 bursa për studimet për matematikë. 

  
I.  KUSHTET PËR DHËNIE TË BURSËS STUDENTORE  
 
Të drejtë në bursë kanë studentët e regjistruar në studimet deridiplomike të ciklit të parë të cilët 
studiojnë në universitetet dhe institucionet e larta arsimore publike dhe private në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut dhe të cilët i plotësojnë kushtet në vijim:   
1. të jenë studentë të rregullt; 
2. të mos kenë përsëritur vit gjatë studimit; 
3. të mos jenë shfrytëzues të bursës nga institucione, ndërmarrje ose kompani tjera;  
4. të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë.  
Kriteret për dhënie të bursave janë:  

) Grupi i parë - bursa për studentët e kategorive sociale 
1. Sukses të arritur nga vitet e mëparshme studimore deri në vitin aktual 2018/2019 për të gjitha 
programet studimore. Në bazë të këtij kriteri mund të fitohen më së shumti 20 pikë.  
2. Studentët e fakulteteve teknike dhe shkencave të mjekësisë fitojnë 10 pikë plotësuese.  
3. Për kriterin mundësitë materiale të studentëve dhe familjes së tyre më të ngushtë, merren 
gjithsej të ardhurat mujore për anëtar të familjes dhe studentit (rrogat neto mujore dhe të ardhurat 
vjetore sipas bazave të ndryshme të shfaqura në formularin e Drejtorisë së ardhurave publike - të 
ardhurave: nga kryerja e veprimtarisë bujqësore, kryerja e veprimtarisë ekonomike, kryerja e 
veprimtarisë së pavarur, nga prona dhe të drejtat e pronës, nga të drejtat e autorit dhe të drejtat e 
pronësisë industriale, nga dividendë, nga përfitime kapitale të realizuara, nga fitime nga lojëra të 
fatit dhe të ardhura tjera). Në bazë të këtij kriteri fitohen më së shumti 60 pikë.  
4. 10 pikë plotësuese fitojnë studentët me një prind, studentët me prind të papunësuar, studentët 
pa prind dhe përkujdesje të prindërve, studentë fëmijë me nevoja të veçanta dhe studentë fëmijë 
shfrytëzues të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punë nga arsye afariste me 
të cilat të ardhurat e përgjithshme në familje janë nën neto rrogën minimale të përcaktuar në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut.  
5. Studentët të cilët nuk i kanë dhënë së paku 80% të provimeve të parapara për vitet studimore të 
mëparshme nuk do të radhiten. Për studentët të cilët studiojnë në universitetet dhe institucionet e 
larta arsimore publike dhe private ku numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një vit 
studimor është më pak se 10 (dhjetë) provime, për kriterin të kenë të dhënë së paku 80% të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë të dhënë vetëm dy provime më pak se numri i 
përgjithshëm i paraparë i provimeve.  
6. Dokumentet e studentëve, të cilët do të marrin 0 pikë në bazë të kriterit mundësitë materiale (të 
shfaqura në pikën 3 të këtij grupi), nuk do të shqyrtohen.  
b) Grupi i dytë - bursa për studentë të cilët kanë arritur veçanërisht sukses të lartë në 
mësim  
1. Sukses të arritur nga vitet studimore të mëparshme deri në vitin aktual 2018/2019 për të gjitha 
programet studimore. Në bazë të këtij kriteri do të fitohen më së shumti 100 pikë.  
2. Studentët të cilët nuk kanë kaluar së paku 90% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme 
studimore nuk do të radhiten. Për studentët të cilët studiojnë në universitetet dhe institucionet e 
larta arsimore publike dhe private në të cilat numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një 
vit studimor është më pak se 10 (dhjetë) provime, për kriter të kenë të kaluar së paku 90% të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë kaluar vetëm një provim më pak se numri i 
përgjithshëm i provimeve.  
3. Nëse nuk plotësohet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga universitetet dhe 
institucionet e larta arsimore publike, komisioni mund ta plotësojë kuotën me studentë, të cilët i 
plotësojnë kushtet nga universitetet dhe institucionet e larta arsimore private dhe anasjelltas, nëse 
nuk plotësohet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga universitetet dhe institucionet e 
larta arsimore private, komisioni mund ta plotësojë kuotën me studentë, të cilët i plotësojnë 
kushtet nga universitetet dhe institucionet e larta arsimore publike.  

) Grupi i tretë - bursa për studentët të regjistruar në programet studimore nga rajonet 
shkencore të shkencave natyrore-matematikore, teknike-teknologjike, bioteknike ose/dhe 
mjekësore.  
1. Sukses të realizuar nga vitet e mëparshme studimore deri në vitin aktual 2018/2019. Në bazë të 
këtij kriteri mund të fitohen më së shumti 100 pikë.  
2. Studentët të cilët nuk kanë kaluar së paku 80% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme 
studimore nuk do të radhiten. Për studentët të cilët studiojnë në universitetet dhe institucionet e 
larta arsimore publike dhe private në të cilat numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një 
vit studimor është më pak se 10 (dhjetë) provime, për kriter të kenë të kaluar së paku 80% të 
provimeve të parapara do të merret kriteri të kenë kaluar vetëm dy provime më pak se numri i 
përgjithshëm i provimeve.  
3. Nëse nuk plotësohet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga universitetet dhe 
institucionet e larta arsimore publike, komisioni mund ta plotësojë kuotën me studentë, të cilët i 
plotësojnë kushtet nga universitetet dhe institucionet e larta arsimore private dhe anasjelltas, nëse 
nuk plotësohet kuota me numër të mjaftueshëm të studentëve nga universitetet dhe institucionet e 

larta arsimore private, komisioni mund ta plotësojë kuotën me studentë, të cilët i plotësojnë 
kushtet nga universitetet dhe institucionet e larta arsimore publike.  
 
II. MËNYRA DHE AFATI PËR APLIKIM 
Studentët të cilët paraqiten në konkursin, duhet të plotësojnë fletëparaqitje elektronike e cila është 
e vendosur në internet portalin http://konkursi.mon.gov.mk duke filluar nga data 01.04.2019 deri 
më 07.04.2019.  Rekomandohet që para paraqitjes elektronike, kandidatët t`i kompletojnë 
dokumentet e duhura sipas bursës për të cilën aplikojnë, që të mund në fletëparaqitjen elektronike 
t`i vendosin të dhënat e sakta nga dokumentet. Për studentët të cilët janë paraqitur më shumë 
herë, valide do të llogaritet fletëparaqitja e fundit.  
 
III. VENDI DHE AFATI PËR DORËZIM TË DOKUMENTEVE TË DUHURA 
Studentët, të cilët në mënyrë elektronike janë paraqitur në konkursin, është e nevojshme që në 
Ministrinë e arsimit dhe shkencës, rr.Shën Kirili dhe Metodij nr.54, Shkup, nga data 08.04.2019 
deri më 12.04.2019, në terminin e zgjedhur, t`i dorëzojnë ose t`i dërgojnë përmes postës me 
dërgesë të rekomanduar në adresën e lartpërmendur dokumentet në vijim:  
1. Listë evidentuese; të publikuar në internet portalin http://konkursi.mon.gov.mk 
2. Vërtetim për semestrin dimëror të rregullt të regjistruar për vitin studimor 2018/2019; 
3. Numrin e identifikimit nga fletëparaqitja elektronike e plotësuar me sukses;  
4. Certifikatë për provimet e dhëna nga vitet e mëparshme;  
5.  Formular të vërtetuar “UPPI”  në formë edhe përmbajtje të publikuar në internet portalin 
http://konkursi.mon.gov.mk 
6.  Dokumentet për vërtetim të gjendjes materiale të kandidatit:  
- Për anëtarët e punësuar të familjes të parashtrohen vërtetime për rrogën e realizuar për muajin 
janar 2019 ose nëse për këtë muaj nuk është lëshuar ende rroga, atëherë të parashtrohet vërtetim 
për rrogën e muajit të fundit për këtë vit (për prindërit-kujdestarët, vëlla/motër të cilët janë të 
punësuar në institucionet shtetërore dhe private të parashtrojnë vërtetim për rrogë të vërtetuar nga 
organi kompetent, ndërsa për prindërit-kujdestarët, motër/vëlla të cilët janë të punësuar në firma 
private të parashtrojnë vërtetim për rrogën si dhe deklaratë të vërtetuar për pranim të rrogës);  
- për anëtarët pensionistë të familjes parashtrohet dokument për shumën e pensionit - çek; 
- për prindër të divorcuar  të parashtrohet dëshmi për divorcin dhe nëse kandidati pranon 
alimentacion i njëjti të parashtrohet si e ardhur mujore;  
- për shfrytëzues të ndihmës sociale të parashtrohet vendimi i fundit ose çeku i fundit; 
- për invaliditet të parashtrohet  gjendja dhe mendimi për llojin dhe shkallën e kufizimit të 
zhvillimit fizik dhe psiqik dhe nevojat specifike e lëshuar nga institucioni kompetent, ndërsa në 
pajtim me Rregulloren për vlerësim të nevojave specifike të personave me pengesa në zhvillimin 
fizik dhe psiqik dhe  
- për vëllezër/motra të kandidatit, të cilët janë nxënës/studentë, parashtrohet vërtetim nga shkolla, 
gjegjësisht fakulteti ose tjetër institucion.  
7. Deklaratë të kandidatit që nuk është shfrytëzues i ndonjë tjetër burse, publikuar në internet 
portalin  http://konkursi.mon.gov.mk; 
8. Deklaratë të kandidatit që dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe të dhënat janë identike 
me atë të dhëna të futura në fletëparaqitjen elektronike, publikuar në internet portalin 
http://konkursi.mon.gov.mk; 
9. Deklaratë për përpunim dhe shfrytëzim të të dhënave personale të kandidatit dhe familjes së tij 
më të ngushtë (prindër-kujdestarë, vëllezër, motra), me të cilën kandidati pajtohet që Ministria e 
arsimit dhe shkencës përmes detyrës zyrtare t`i sigurojë dokumentet e duhura nga institucione të 
caktuara me të cilat kanë lidhur marrëveshje për bashkëpunim, publikuar në internet portalin 
http://mon.gov.mk. 
10. Kopje të indeksit.  
Kandidatët të cilët paraqiten për bursën e grupit të parë i parashtrojnë të gjitha dokumentet (nga 
nr.1 - nr.10),  përderisa studentët të cilët paraqiten për bursën e grupit të dytë dhe të tretë i 
parashtrojnë dokumentet nën numër rendor 1,2,3,4,5,7,8,9 dhe 10.  
Ministria e arsimit dhe shkencës në mënyrë zyrtare, sipas Rregullores për formularin e kërkesës 
për vendosje në shtëpi studentore dhe formularin për kërkesë për dhënie të bursave, me 
dokumentacionin e duhur ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.161/16) do ti sigurojë 
dokumentet në vijim:  
- Certifikatë nga Drejtoria për të ardhura publike, për të ardhura të realizuara në baza të ndryshme 
për vitin e kaluar (të ardhura nga veprimtari të pavarur, të ardhura nga kryerja e veprimtarisë 
bujqësore, të ardhura nga prona dhe të drejtat e pronës, të ardhura nga kapitali, fitime nga 
kapitali, fitime nga lojëra të fatit dhe lojëra të tjera shpërblyese, të ardhura tjera) për dy prindërit - 
kujdestarët, motër/vëlla të kandidatit veç e veç dhe për vetë kandidatin;  
- statut për anëtarët e familjes më të ngushtë të kandidatëve, nga Agjencia për punësim e 
Republikës së Maqedonisë;  
- për motër/vëlla nën moshën 6 vjeçare, si dhe certifikatë të vdekjes për prind që ka ndërruar jetë 
nga Drejtoria për udhëheqje të librit amë; 
- për shtetësi të Republikës së Maqedonisë nga Ministria e punëve të brendshme. 
IV. KANDIDATËT NUK DO TË RADHITEN NËSE: 
1. Dokumentacioni i dorëzuar nuk është i kompletuar dhe i dorëzuar me kohë. 
2. Komisioni ka vërtetuar që të dhënat të cilat janë parashtruar në fletëparaqitjen elektronike nuk 
janë identike me të dhënat e dokumentacionit të dorëzuar.  
 
V. PUBLIKIMI I REZULTATEVE 
Lista e kandidatëve të cilëve u jepet bursa do të publikohet më 25.04.2019 në ueb faqen e 
Ministrisë. 
 
VI. SHUMA E BURSAVE 
Shuma e bursës për Grupin e parë - bursa për studentët nga kategoritë sociale është 3.300,00 
denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit studimor. 
Shuma e bursës për Grupin e dytë - bursa për studentët të cilët kanë arritur sukses të lartë të 
mësimit prej së paku 9,00 të programeve të studimit për informatikë është 6.050,00 denarë në 
muaj, për nëntë muaj gjatë vitit studimor.  
Shuma e bursës për Grupin e tretë - bursa për studentët të regjistruar në programet studimore 
për fizikë dhe matematikë është 18.000,00 në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit studimor.  
Studenti i cili ka konkurruar për dy ose më shumë grupe të bursave dhe i plotëson kushtet për 
marrje të bursës, i epet bursa sipas prioritetit të cilin e ka bërë në listën e evidencës.  
Bursa jepet për aq semestra të studimeve deridiplomike, sa janë të parapara në aktin e 
përgjithshëm të institucionit të lartë arsimor, pa stazh absolventi për studim.  
Studentët të cilët do të fitojnë bursë do të lidhin marrëveshje me Ministrinë e arsimit dhe 
shkencës me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella.  

MINISTËR 
Dr. Arbër Ademi
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Ole Gunnar Solskjaer nënshk-
ruan kontratë 3-vjeçare dhe emë-
rohet trajner i përhershëm i Man-
chester United. Klubi nga “Old
Trafford” e ka shpërblyer në këtë
mënyrë norvegjezin, i cili ka marrë
14 fitore në 19 ndeshje të luajtura,
që kur zëvendësoi Jose Mou-
rinhon, fundvitin e kaluar.  Ed
Woodward dhe familja “Glazer”
janë bindur për ta “votëbesuar”
përfundimisht në postin që e mori
si trajner kujdestar. Në fakt, Sol-
skjaer ia ka dalë të tjetërsojë për
mirë edhe yje të tillë të “Djajve të
Kuq”, si Paul Pogba, Marcus Ra-
shford dhe Anthony Martial, jo
vetëm skuadrën e njohur angle-
ze. Norvegjezi luajti për këtë klub
si futbollist në mes të viteve 1996

dhe 2007. Drejtimi i Solskjaer fil-
loi më 22 dhjetor, duke regjistruar
disa fitore radhazi. Disfata e parë
e Manchester United me të në krye
erdhi më 12 shkurt, kur PSG fitoi
ndeshjen e parë të raundit të dytë
të Ligës së Kampionëve në “Old
Trafford”, por më pas ndodhi
përmbysja në Paris, çka siguroi
edhe kualifikimin në çerekfinale

të këtij kompeticioni. Pas emëri-
mit përfundimtar, familja “Glazer”
pritet t’i vendosë një buxhet të fu-
qishëm financiar në dispozicion
për transferime në verë. “Që nga
dita e parë, jam ndjerë si në shtë-
pi në këtë klub special. Ishte një
nder të qenit futbollist i Manche-
ster United dhe më pas të nisja
karrierën si trajner. Muajt e fun-

dit kanë qenë fantastikë dhe i
falënderoj të gjithë. Kjo është
puna që kam ëndërruar gjith-
monë dhe jam shumë entuziast
që do kem shansin të drejtoj klu-
bin për një periudhë afatgjatë. Sh-
presoj të arrij rezultatet që meri-
tojnë tifozët tanë të
mrekullueshëm”, deklaroi trajneri
norvegjez pas emërimit.

Trajneri i Napolit, Carlo Ance-
lotti, në një intervistë të dhënë për
"Repubblica", ka folur gjatë dhe
gjërë për klubin axurr, kampiona-
tin, dominimin e Juventusit, fut-
bollistët e talentuar të tij dhe am-
bicjet e së ardhmes. Carletto
blindoi yjet e skuadrës, që i konsi-
deron si pika fikse: “Kam një
skuadër të mirëstrukturuar dhe
me mundësi rritje, edhe pse bosh-
ti është i ri në moshë. Në rolet kyçe
jemi në rregull, shtylla kurrizore
është e fortë: dy portierë me vlerë,
një mbrojtje e besueshme me një

fenomen si Koulibaly, mesfusha e
strukturuar me Allan, Zielinski dhe
Fabian, por edhe në sulm jo keq.
Jemi të destinuar të rritemi, me in-
vestime të shënjestruara dhe të
bëra në sintoni me klubin. Futbol-
listët "big" do të qëndrojnë të
gjithë, Napoli nuk është i detyruar
që të shesë për të realizuar plusvle-
ra. Edhe Koulibaly? Absolutisht,
nga këtu asnjë nuk lëviz". Më pas,
trajneri italian e çon diskutimin te
De Laurentis: "Jam martuar me
projektin e tij dhe besoj që do të
bëhemi protagonistë në Europë

dhe Itali. Por, në anën tjetër, nuk
mundet kurrësesi të paguajë 10
mln euro rrogë. Ka një bilanc për të
mbajtur". Sa i përket kohëzgjatjes
së kontratës, Ancelotti me shaka
tha: "De Laurentis thotë 10 vjet, por
maksimumi e shoh veten 8 vjet.
Nuk dua të lajthis në pankinë". Në
fund, Ancelotti foli edhe për do-
minimin e Juventusit: "Faturimi
ndikon, sepse arkëtojnë shumë më
shumë. Duhen gjetur rrugë alter-
native. Jemi në rrugën e duhur. Na-
poli nuk do të jetë kurrë si Juventu-
si, por do ta mundë në të ardhmen.

Tetë titujt e tyre radhazi tregojnë
një dominim absolut: Serie A është
në linjë me Ligue 1 dhe Bundesliga.

Por, ekipet e Milanos do të dalin
në pah dhe do të prishin ekuili-
brat".

Forlan
“parashikon”
eliminimin 
e Barçës në
çerekfinale
Ish-sulmuesi i Manchester
United, Diego Forlan, beson se
“Djajtë e Kuq” përbëjnë sh-
qetësim serioz për Barcelonën
dhe Lionel Messin, mund t'i
eliminojnë ato në çerekfinalen
e Ligës së Kampionëve. Skua-
dra nga “Old Trafford” do të
përballet me katalanasit
muajin e ardhshëm, pas
përmbysjes dramatike kundër
PSG, në raundin e dytë të këtij
kompeticioni. Të besuarit e
Gunnar Solskjaer renditen të
pestët në Premier League, por
janë “ringjallur” nën drejtimin
e trajnerit norvegjez. Barcelo-
na duket në rrugë të mbarë
për më shumë se një titull në
këtë sezon. Diego Forlan, i cili
fitoi dy trofe gjatë dy viteve të
tij në “Old Trafford”, foli për
shanset e Manchester United
kundër gjigantëve spanjollë:
"Do të jetë një ndeshje ndry-
she kundër Barcelonës. Man-
chester United ka një ekip
shumë të mirë dhe në futboll
nuk e dini kurrë se çfarë
ndodh. Muajt e fundit ka zh-
villuar ndeshje vërtet të mira,
pas një fillimi të vështirë. Në
përbërje ka lojtarë mjaft të
mirë. Manchester United bën
mirë edhe larg shtëpie, siç e
tregoi në Paris, ndaj mund të
ketë mundësi reale për elimi-
nimin e Barcelonës". Para nde-
shjes së parë në “Old Trafford”
me katalanasit, më 10 prill,
“Djajtë e Kuq” do të përballen
me Watford dhe Wolves në
Premier League.

Zv.presidenti i Interit, Javier Zanetti, tha
se ka pasur shumë thashetheme për Mauro
Icardi në këto kohë, çka ka rritur edhe pasi-
gurinë mbi të ardhmen e yllit argjentinas në
Milano.

Icardi nuk ka luajtur me zikaltrit që kur
iu hoq shiriti i kapitenit, muajin e kaluar.
Sulmuesi ka pretenduar se ishte i dëmtuar,
por klubi tha fillimisht se testet mjekësore
nuk kanë zbuluar diçka specifike.

I lidhur me një transferim te Real Ma-
dridi, Juventusi dhe Napoli, edhe pse në
mes të kontratës në "San Siro", Icardi u kthye
në trajnim me Interin të martën.

I pyetur nëse Icardi mund të jetë në fu-
shë, ndaj Lazios, të dielën, Zanetti tha: "Unë
mendoj se kemi folur shumë për të. 

Tani duhet të përqendrohemi në fushë,
sepse kjo është themelore për fazën finale

të sezonit". Interi është i treti në Serie A, dy
pikë larg Milanit të vendit të katërt. Lidhur
me objektivin, Zanetti shtoi: "Ne kemi syni-
min e kualifikimit në Ligën e Kampionëve.
Kanë mbetur për t’u luajtur 10 ndeshje, të
dielën do të përballemi me një rival direkt.
Ekipi po përgatitet sa më mirë të jetë e
mundur për ndeshjen me Lazio".

Monchi kërkon “t’i rrëmbejë”
Romës turkun Under
Drejtori Sportiv i Sevillas, Monchi kërkon t’i shkë-
pusë ish-ekipit të tij, Romës, talentin Cengiz Un-
der. Sulmuesi, pavarësisht se nuk luan që nga gjy-
sma e muajit janar për shkak dëmtimi, vazhdon
të tërheqë vëmendjen e skuadrave të mëdha
evropiane. Pas Sevillas, edhe Real Madridi, Arse-
nali dhe Bayerni kanë shfaqur interes për lojtarin
turk dhe gjatë merkatos së verës do të bëjë mak-
simumin për t’ia marrë futbollistin verdhekuqëve.
Under është pjesë e skuadrës së Romës që nga viti
2017, kur u transferua nga Basaksehir për shumën
e 13.4 milionë eurove.

Ancelotti sfidon Juventusin me kartat “Milan dhe Inter”
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zanetti: Kemi folur shumë për Icardin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Manchester United
“gradon” Solskajerin

Kjo është puna që
kam ëndërruar
gjithmonë dhe jam
shumë entuziast që
do kem shansin të
drejtoj klubin për një
periudhë afatgjatë.
Shpresoj të arrij
rezultatet që
meritojnë tifozët tanë
të mrekullueshëm”,
deklaroi Solskjaer
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TRAGJEDIA 
E VITIT 1997 

NË NGUSHTICËN 
E OTRANTOS

(FOTO)
T

PERSPEKTIVA 
E SHTREMBËRUAR 

PËR SHIKIM 
TË NJË IMAZHI

ANIJA E VOGËL 
USHTARAKE
SHQIPTARE, 
NË TË CILËN 

HUMBËN JETËN 
108 SHQIPTARË

KUZHINA 
POPULLORE 

OSMANE 
(PËR TË VARFRIT)

PIJE 
ALKOOLIKE

VIETNAMI
I VJETËR

KËNGËTARJA
ELVANA

TITULL,
EMËRTIM

QË I TAKON 
NJË POPULLI 
ANTIK GREK 

MINERAL 
I IRIDIUMIT

------------------------------
STROFULLI,
STROFKA

Mensur
Mamuti

ANIJA LUFTARAKE 
ITALIANE QË U PËR-

PLAS ME ANIJEN 
SHQIPTARE
(NË FOTO)

UNIVERSITETI
I TETOVËS

ENË
PËR LULE AUSTRIA

IMAMI ISLAM, 
THEMELUESI 

I NJËRËS PREJ 
4 SHKOLLAVE 

STUDIUES
I IRANISTIKËS

SHTRESË LLAÇI 
PËR LYERJE

TË MURIT

E KUNDËRTA
E PRAKTIKËS

----------------------------
PEQINI

AKTORJA
ITALIANE,

RINA

SHKRUES 
PROZASH

-----------------------------
AS-HABI I PROFETIT 

MUHAMED, 
EBU EJUB EL

BELGJIKA

PERSONAZHI
I HUMORISTITI
 LUAN DAKA

-----------------------------
QYTET I LASHTË 

SPANJOLL

POEN
NË KARATE

FERDINAND 
RADI

------------------------------
RRYMIMI
I AJRIT

Ë. N.
-----------------------------

FUTBOLLISTI 
TAJLANDEZ, 
SURASIANG

51 ROMAK

FUNKSION
TRIGONOMETRIK

-----------------------------
NDERIM I TEPRUAR 

NDAJ DIKUJT

QYTET
NË SLLOVENI

SUEDIA
-----------------------------

KËNGËTARJA
FARA

KOHA
ANA E MBRAPME 

E JAZISË
-----------------------------

FAN NOLI

SHKRIJ NË UJË
-----------------------------

NOTË
MUZIKORE

ELEFANTI
DREJTIM 

NË MUZIKË
------------------------------

REOMIRI
KALIUMI

QË I PËRKET
NATURALIZMIT

ZGJIDHJET: T, RAKI, ANAM, GJATA, EMËR, DORE, IRIT, SHAFI, SUVA, TEORI, ITA, PROZAR, B, 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Influenca e planetëve ne jetën tuaj ne çift do jete e madhe

dhe shume pozitive. Do keni diskutime te gjata dhe do ju gjeni
përgjigje te gjitha pyetjeve qe do iu bëhen. Beqaret duhet te jene te
duruar dhe ne asnjë mënyrë nuk duhet te nxitohen për te hedhur
hapa. Buxhetin filloni ta organizoni me kujdes dhe keni për ta pare
sa shume përfitime keni për te pasur.

DEMI 21. prill - 21. maj
Te dashuruarit do kalojnë një dite te mrekullueshme sot

dhe te mbushur me momente te veçanta. Do e adhurojnë edhe
me shume çdo çast te kaluar me partnerin e tyre. Beqaret do jene te
ëmbël dhe delikate me ata qe do takojnë kështu qe do arrijnë t’i
bëjnë për vete. Situata financiare do konsolidohet goxha edhe fale
një shume te madhe qe do iu japin miqtë qe ju kishin borxhe.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Venusi do e mbroje gjate gjithë kohës jetën tuaj ne çift

gjate kësaj dite dhe do ju beje te kaloni momente te paharruara me
partnerin. Do mësoni edhe disa sekrete te vogla për njeri-tjetrin. Be-
qaret do ndihen me te lire për te vepruar dhe mund te joshin këdo
qe do i vene syrin. Ne planin financiar do jeni shume te sigurt për ha-
pat qe duhet te hidhni dhe gjendja do mbetet e kënaqshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Klima yjore do jete shume e ngrohte gjate kësaj dite dhe

nuk do keni me asnjë lloj debati. Gjithçka do jete sqaruar dhe ke-
qkuptimet do lihen pas krahëve. Beqaret do preferojnë t’i marrin
gjerat shtruar dhe nuk do nxitohen te hedhin hapa. Ne planin finan-
ciar do dini te merrni masat e duhura. Do rregulloni çdo problem qe
ju ka dale dhe do ndiheni shume me te qete nga me pare.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse jeni ne një lidhje, mungesa e tolerancës mund te

sjelle probleme shume te mëdha gjate kësaj dite. Mësoni te silleni
nëse dëshironi te keni një jete te bukur dhe harmonike. Beqaret ka
shume gjate te takojnë personin ideal, i cili do ua beje jetën fiks ash-
tu si e kishin ëndërruar. Me shpenzimet duhet te jeni te matur edhe
sikur gjendja te jete e kënaqshme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nuk do e pëlqeni aspak qetësinë ne jetën tuaj ne çift gja-

te kësaj dite përkundrazi do preferoni edhe disa debate ne vend te saj.
Beqaret do jene gjate gjithë kohës ne humor dhe do ndihen gati për
te filluar edhe aventura kalimtare. Çdo gjë për ta do jete si një loje.
Financat mbajini gjithë kohës nen kontroll pasi ne te kundërt keni për
te pasur probleme serioze dhe afatgjata.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Sot do i bëni te gjitha përpjekjet e mundshme ju te da-

shuruarit qe marrëdhënia ne çift te jete sa me e mire. Do lodheni
pak dhe mund te sakrifikoni, por do ja arrini qëllimin. Beqaret nuk
duhet ta humbasin për asnjë moment optimizmin sepse ne fund
te ditës mund te ndodhin gjerat me te bukura. Buxheti nuk do jete
i keq, megjithatë para se te shpenzoni bëjini me kujdes llogarite.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ka rrezik qe sot te keni disa debate dhe mosmarrëveshje

me partnerin tuaj. Ne shumicën e kohës nuk do ndiheni aspak
mire. Beqaret do jene gati te bëjnë çdo lloj çmendurie vetëm qe te
mos mbeten me vetëm. Yjet ne fakt do jene ne anën e tyre. Disa
mund te fillojnë edhe thjesht aventura te kënaqshme. Për te rior-
ganizuar financat duhet patjetër te flisni me specialistet.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do jeni gjate gjithë kohës me nerva sot ju te dashurua-

rit dhe marrëdhënia me partnerin do jete mjaft delikate. Kujdes
me ato qe do thoni sepse situata mund te marre tatëpjetën. Be-
qaret do kenë një dite te jashtëzakonshme, prandaj do ju duhet
thjesht ta shfrytëzojnë çdo moment. Për shpenzimet ju do jeni
kampione te vërtetë dhe gjendja do përkeqësohet.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Klima yjore do jete shume e favorshme sot për te gjithë

ata qe janë ne një lidhje. Do keni një marrëdhënia te shkëlqyer me
partnerin qe do e adhurojnë qe te gjithë. Beqaret nuk do jene me fat
ne dashuri dhe ne disa momente mund te mbyllen edhe ne vetve-
te. Financat do jene aq te mira saqë do arrini te kryeni edhe disa in-
vestime qe me pare as nuk i kishit menduar.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite tejet e vështirë do jete kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Here pas here mundet edhe te debatoni ashpër dhe
mund te thoni fjale te pamenduara. Beqaret do dine si te joshin
dhe si ta afrojnë pas vetes personin qe do pëlqejnë. Jupiteri do ju
mbështesë pafund ne planin financiar prandaj dhe gjendja do
mbetet e qëndrueshme ne këtë sektor.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Nuk do i qëndroni aspak besnike partnerit tuaj sot dhe

nëse ai e kupton gjerat për ju kane për te qene shume keq. Edhe
vete do lëndoheni dhe do mërziteni. Beqaret jo vetëm qe do kenë
takime, por mund te hedhin edhe hapat e para drejt një lidhjeje.
Ne planin financiar duhet te merrni masa sa me shpejt qe situata
te mos marre tatëpjetën.
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1549 - Themelohet qyteti Salvador
da Bahia, kryeqyteti i parë i Brazilit.

1632 - Nënshkruhet Traktati i
Saint-Germain ku ju jepet Kuebeku
francezëve pasi të jetë okupuar nga
anglezët në vitin 1629.

1792 - Mbreti Gustav IIIi Suedisë
vdes pasi të jetë sulmuar prapa shpi-
ne në maskaradën e mesnatës në
Operën mbretërore e Stokholmit.

1795 - Betoveni (24) debuton si pia-
nist në Vjenë.

1798 - Themelohet Republika e Zvi-
crës.

1827 - 20,000 njerëz marrin pjesë
në funeralin e Ludwig von Beethoven
në Vjenë

1831 - Kryengritja e madhe bo-
shnjake: Rebelët boshnjak kundër
Turqisë.

1864 - Britania e Madhe i kthen
Ishujt Isotop Greqisë.

1949 - Turqia njeh Izraelin
1994 - Serbet dhe Kroatët nënshk-

ruajnë armëpushim për të ndaluar
luftën në Kroaci.

2004 - Bullgaria, Estonia, Latvia,
Lituania, Romania, Sllovakia dhe Sllo-
venia i bashkohen NATO si anëtare
të plota.

2004 - Republika e Irlandës është
shteti i parë në botë që ndalon pirjen
e duhanit në të gjitha vendet e punës,
duke përfshirë lokalet dhe restoran-
tet.

2010 - Dy vajza vetëvrasëse me
bombë sulmojnë Metronë e Moskës
ku vdesin 40 persona.

Kurrë mos e ndërprit armikun
tënd, derisa është duke 

bërë gabim. 
(Napoleon Bonaparta)

GJUMË MË TË MIRË 
ME HUDHËR NËN 
JASTËKUN TUAJ!
Nëse keni probleme me pagjumë-
sinë, ka një sekret të vjetër që ju
mund të dilni fitues ndaj kësaj sfide.
E gjitha çfarë ju nevojitet është një
thelb hudhre, që ta vendosni nën ja-
stëkun tuaj. Ky sekret i vjetër popul-
lor dhe çudibërës, është përdorur për
të përmirësuar shpesh herë, cilësinë
e gjumit për breza me radhë. Siç shk-
ruan Steptohealth, nëse vendosni
një hudhër nën jastëkun tuaj çdo
natë, përbërësit dhe aroma e saj
kanë një efekt qetësues që ju ndih-
mon në gjumë më të shpejtë
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Ford Fiesta është një nga modelet më të shi-
tura në Europë, dhe më e shitura në Britani të
Madhe prej të paktën 1 dekade. 

Ford ka vendosur që ky model të funksio-
nojë edhe me elektricitet. Një ditë më parë
kompania njoftoi se do të nxjerrë modelet e
reja të Ford Fiesta dhe Ford Focus me versionin
“hybrid”.

Ato nuk do të jenë plotësisht elektrike, por
do të ulin konsumin e karburantit dhe do të kenë
më shumë fuqi, thonë prodhuesit. Këto modele
të reja do të kenë një motor elektrik që do të

ndihmojë për t’i dhënë fuqi automjetit, së ba-
shku me një motor benzine.

Por ndryshe nga një makinë tërësisht hibride,
sikurse është Toyota Prius, bateria në modelet
Fiesta dhe Focus nuk do të jetë në gjendje që të
mbajë e vetme në funksionim motorin, madje as
për distanca të shkurtra. Për këtë arsye, këto
makina do të quhen “hibrid i butë”. Aktualisht,
vetëm Ford Mondeo është i vetmi model i kësaj
kompanie që ka motor hibrid. Fiesta e re dhe Fo-
cus EcoBoost Hybrid do të prezantohen vitin e
ardhshëm.

Policia ka inspektuar penisin “gjigant”
të një burri, pasi madhësia e organit të tij
gjenital u fajësua nga babai i bashkëshor-
tes së tij si shkaktar i vdekjes së të bijës
gjatë aktit seksual. Nedi Sito gjeti vajzën
e tij Jumantri të vdekur në shtratin e saj në
shtëpinë e tyre në Probolinggo, Indonezi.

55-vjeçari akuzoi burrin e saj Barsah
se i vrau të bijën gjatë seksit për shkak të
madhësisë së penisit të tij. Nedi i hodhi

akuzat dy javë pas vdekjes së vajzës pasi
thashethemet filluan të qarkullojnë. Ai u
inatos dhe besonte se penisi i dhëndrit
vrau vajzën e tij. Ai mblodhi policinë loka-
le për të inspektuar organet gjenitale të
djalit. Detektivët, familja e viktimës dhe i
gjithë fshati inspektuan penisin e Barsah
si pjesë e hetimit. Policët megjithatë arri-
ti në përfundimin se penisi i tij nuk ishte
fajtori. Shefi i Njësisë për Hetimin e Kri-

meve në Probolinggo tha për mediat: “Pasi
i pamë live organet gjenitale që mendohej
se ishin shumë të mëdha, doli të ishin në
madhësinë standarde të Azisë”.

Në atë moment, edhe vjehrri e tërho-
qi denoncimin kundër Barsahut dhe ata i
kërkuan falje njëri-tjetrit. Nedi thotë se
familja tani është e sigurt se Jumantri vdiq
nga epilepsia, prej së cilës kishte vuajtur
që kur ishte 14 vjeç.

Shitet 170
mijë euro
ora e 
dorës së
Muamar
Gadafit 
Një nga orët e dorës,
që i përkisnin ish-
udhëheqësit libian,
Muamar Gadafi u
shit në ankand për
mbi 170 mijë euro,
shtatë herë më lartë
se vlera reale e saj.
Vlera origjinale në
fakt, e larë në ar të
bardhë dhe 18 karat,
ishte në fakt rreth 20
mijë euro. Në shiritin
“Blue Tiffany” ka një
mbishkrim në arabi-
sht: “Vetëm në kohë
nevoje do të gjeni li-
rinë”, të shoqëruar
nga nënshkrimi i Ga-
dafit.

Smartphone-t na pakësojnë orët e gjumit. Si-
pas një studimi të kryer rezulton se mesatarisht
20% e grave dhe një në çdo 8 meshkuj, humbin
orë të vyera pushimi si pasojë e përdorimit të te-
lefonit celular.

Kërkuesit e universitetit të Queensland pas të
dhënave të mbledhura në studimin e tyre mbi 709
persona të moshave 18-83 vjeç, theksojnë se 24%
e grave dhe 14% e burrave mund të konsiderohen
përdorues problematikë të smartphone-ve. Gjitha-
shtu, studiuesit theksojnë se si koha e kaluar në ce-
lular ashtu edhe shqetësimet që mund të sjellë
kanë pësuar një rritje thelbësore në krahasim me

një studim analog të kryer në vitin 2005.
Por mungesa dhe reduktimi i orëve të gjumit

është një ndër shqetësimet dhe pasojat më serio-
ze të përdorimit të tepruar të smartphone-ve.

Përfshirja në një skuadër sportive ve-
pron si një antidepresiv për adoleshentët.
Janë kërkuesit e universitetit të Washing-
ton në St Louis që kanë studiuar rreth 5
mijë fëmijë të moshave nga 9-11 vjeç që
ushtroheshin në sport. Dhe nga ekzamini-
met cerebrale të tyre rezulton se zona e
ipokampit ka një volum më të madh, por
edhe reduktim të depresionit e shqetësi-
meve të tjera të moshës në krahasim me
të tjerët. Pra shkenca provon atë që njeriu
e ka vërtetuar me eksperiencë. Ata që
luajnë në skuadër dhe stërviten në mënyrë
të rregullt dhe profesionale shfaqin një
ndërveprim më të lartë social, por edhe
disiplinë dhe bashkëpunim me të tjerët.

Autorët e studimit shpjegojnë se përf-
shirja në një grup apo skuadër sportive

ndikon në modifikimin pozitiv të struk-
turës së trurit.

"Penisi i tij gjigand më vrau vajzën", policia e zhvesh dhëndrin

Si ndikon sporti tek fëmijët

Lajm i mirë për përdoruesit e Fordit
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Qëndroni larg smartphoneve


