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Koha

Shkup, 2 maj - Një familje në Maqedoninë e Ve-
riut edhe me dy rroga minimale apo me 26 mijë
denarë, nëse llogarisim se prej muajit korrik
ajo do të rritet në 13 mijë denarë, sërish i mun-
gojnë edhe 6582 denarë që të mbulojë shpen-
zimet themelore për një muaj të shportës kon-
sumatore sindikale në vlerë prej 32.852 denarë.
Ekonomistët vlerësojnë se përkundër rritjes së
saj në vitin e kaluar nga 10.800 në 12 mijë de-

narë dhe rritjen e pritshme pas dy muajsh në 13
mijë denarë, megjithatë kjo pagë nuk e mbulon
as minimumin e nevojshëm për jetë. Apo me
fjalë të tjera, qytetarët e kanë të pamundur që
me një pagë minimale t’i përmbushin nevojat
elementare për jetesë. Madje, kjo shumë mezi
del për 10 ditët e para të muajit. Analiza e ko-
stos së shportës konsumatore tregon se gati
gjysma apo 42 për qind e saj...

Rroga minimale nuk del as për 10 ditë

15 DEN
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Evropianët
nuk i duan
shqiptarët 
në BE

Gjermania dhe Franca nuk i duan
shqiptarët si pjesë e Bashkimit
Evropian, siç nuk i duan edhe disa
vende të tjera të Bashkimit Evro-
pian. Një anketë e fundit e kryer
mbi qytetarë të ndryshëm të sh-
tatë vendeve të Bashkimit Evro-
pian, mbi pëlqimin e tyre ndaj
anëtarësimit të vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor, por edhe shte-
teve të tjera në union, e ilustron
më së miri këtë...
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LEO MESSI,
thjesht një
forcë shumë e
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Je kthyer me një klip të

ri?...bëhet fjalë për një klip të gë-

zueshëm apo të trishtuar?

Me sa më shumë punë të them,

tash se klipi i fundit erdha me ba-

ladë, për më tutje mendoj të vij pak

më ndryshe se na erdhi vera.

KOHA: Me çfarë imazhi prezan-

toheni në këtë videoklip?
Gjithmonë kam pasur stilin e

thjeshtë dhe të mos dal vulgare,

thjeshtë me tesha të zeza dhe diçka

të veçantë që ishte në klipin e fundit

që unë nuk kisha përdorur

asnjëherë kapele dhe mu duk vetja

pak më ndryshe.
KOHA: Klipi i paraprinë albu-

mit që ju përgatiteni të hidhni ne

treg?
Po, mund të them që erdhe tre

këngë të bëj gati albumin, më në

fund do kem dhe një album timin.

KOHA: Mendoni se muzika e

këtij albumi do të godasë në treg?

Ajo varet nga publiku si do e pre-

së, ndodhin çudira ndonjëherë e

pret shumë e godet pak dhe e

kundërta, më mirë t’ia lëmë kohës.

KOHA: Besoni tek festivalet që

organizohen dhe çmimet që jepen

në to?
Të flas për festivalin që kam

marrë pjesë para shumë viteve "Top

Fest" aty ka qenë çdo gjë korrekt,

kush ka pasur këngë të mirë e kanë

shpërblyer si duhet, për tjerat festi-

val nuk mund të flas se nuk kam

marrë pjesë.
KOHA: Mendoj se këngët tuaja

kanë tekste të bukura. Është i

rëndësishëm për ju teksti?

Për mua shumë rëndësi ka tek-

sti, çdoherë kur dëgjoj një këngë e

shoh tekstin pastaj dëgjoj melodinë.

KOHA: Keni provuar sigurisht

të shkruani tekstin e ndonjë kënge,

a ka ndonjë autobiografi?

Nuk them që nuk kam provuar

të shkruaj por ende nuk kam pro-

vuar te këngët e mia, mendoj që

duhet ende punë që të nis të shk-

ruaj bukur…
KOHA: Këndoni gjithmonë

”live”. Çfarë ndjesie te shkakton sh-

faqja para publikut me ”play

back”?
Gjithmonë live kam kënduar

kam bendin tim XXL Band 10 vite

bashkë, kemi performuar në këto

vite shumë pak playback dhe që nuk

mbaj mend ku, por vetëm një gjë e

di se jam nervozuar gjithmonë me

këndimin tim playback.

KOHA: Vihet re së fundi

një tendencë e këngëtarëve për të

bashkëpunuar me njëri-tjetrin. Ju

kujt do t'ia vinit syrin?
Ka shumë këngëtarë që kisha

dashur të bashkëpunoj e që shumë

vështirë është të zgjedh, por më pël-

qen Dhurata Dora, ka ngjyrën e zë-

rit shumë unik.
KOHA: Është e nevojshme që

një këngëtarë të provokojë në

skenë, apo s'mund të kuptohet një

këngëtarë i pëlqyeshme sot pa pro-

vokimet skenike?
Nuk jam e mendimit për këto

provokime në skenë për fat të mirë

kam marrë mësim nga babai im dhe

publiku jonë e do këngëtaren që nuk

provokon dhe këndon ashtu si

duhet.
KOHA: Si e organizon Elita një

ditë, një javë, një muaj, një vit, për-

veç këngës a keni angazhime të tje-

ra?
Nuk bëj plane asnjëherë për

ditë, javë ose muaj, zgjohem në

mëngjes e pi kafen me shoqëri,

njëherë merrem vetëm me muzikë

e shpresoj që të mbaroj fakultetin

dhe të jem mësuese e muzikës.

KOHA: Imazhi juaj skenik

adhurohet nga publiku, ju pëlqen

kjo gjë?
Më pëlqen tejmase, kam marrë

një mbështetje të madhe për ve-

shjen time që të filloj nga cover-I

‘Dashni’ e Majkut që ishte me atlete

dhe një bluzë e thjeshtë.

KOHA: E shikoni karrierën si

një mundësi të mirë për të qenë e

lumtur?
Për mua lumturi është që të jetë

familja ime shëndosh e mirë, pastaj

karriera bëhet nëse do.

KOHA: Ju ka lindur ndonjëherë

dëshira t'i ikni realitetit?
Jo si kam ikur asnjëherë ashtu si

ka qenë e kam pranuar, e mirë apo e

keqe.
KOHA: Besoni tek dashuria me

fund te lumtur?
Dashuria është pjesa më e

bukur e jetës tonë, po se të gjithë

ndonjë ditë do vdesim ajo dihet…

KOHA: Po tek fundi i një dashu-

rie pasionante?
Këtu nuk e di si ta them, ndosh-

ta po.
KOHA: Tek kalimi i një dashurie

në miqësi?
Këtë ende nuk e kam provuar

(qesh).
KOHA: A keni ndonjë ide të

qartë për martesën?
Po kam, edhe dasmën e kam

gati si do e bëj vetëm burrin ende se

kam gjetur po do vijë së shpejti, të

jem një nënë shumë e mirë dhe të

mburren fëmijët e mi me mua.

KOHA: Jeni tipi i femrës që

shikoni vetëm përpara apo ktheni

shpesh kokën mbrapa?
Jam tip i femrës që shoh vetëm

para, nëse do isha kthyer kokën

mbrapa nuk do isha këtu.

ELITA 
ZIBERI
Sikur të ktheja kokën pas,

nuk do isha këtu ku jam

SI ËSHTË ELITA NË … 
- një studio regjistrimi?

jam pak nervoze se dua

të kryhet kënga që e
këndoj sa më shpejtë

nuk kam qejf të
lazvdroj veten sepse

mendoj që do del më

keq kënga nëse rri e
këndoj 1000 herë. - një

studio fotografike?
ndihem shumë mirë,

mund të them se e
qetësoj trurin. - një klub

nate? varet lloji i
muzikës që ka klubi,

nëse nuk ka muzikë
shqip, unë nuk kaloj

aspak mirë. - para
pasqyrës? duke
kënduar dhe normal

duke u rregulluar. -
fletët e një ditari? nuk

preferoj të kem ditar. -

miqësitë e vjetra? ende

kam kontakte dhe i
kam afër vetes, jo krejt

po të themi shumica

ende takohemi… 

Për Elitën nuk duhen shumë fjalë, krahas

talentit në muzikë ajo e ka atë edhe të

trashëguar. Deri më tani ka realizuar shumë

projekte ndërkohë që këndon live me bendin e

saj në shumë evenimente dhe ahengje

familjare, por për të mësuar disa gjëra më

shumë për të të lexojmë bashkë intervistën e

dhënë për InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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PËRPJEKJE PËR 
TË QETËSUAR
TENSIONET
Presidenti amerikan Donald Trump
bisedoi në telefon me homologun e tij
turk Rexhep Tajip Erdogan, në një
përpjekje për të lehtësuar tensionet në
rritje mes të dy vendeve, pasi Ankaraja tha
se synonte të merrte nga Rusia sistemin
ajror dhe të mbrojtjes nga raketat S-400.
Të dy udhëheqësit pranuan në deklaratat
e tyre se kishin diskutuar për sistemin e
debatueshëm të raketave. Deklaratat nuk
u karakterizuan nga retorika e ashpër e
kohëve të fundit, që ka shoqëruar gjithnjë
e më shumë diskutimet rreth blerjes së
armëve ruse. Gjatë bisedës së tij telefonike
me Presidentin Trump, zoti Erdogan
propozoi ngritjen e një komisioni të
përbashkët për të zgjidhur
mosmarrëveshjen. "Presidenti ynë i
nderuar solli propozimin për krijimin e një
grupi pune lidhur me prokurimin e
sistemit të mbrojtjes S-400 nga Federata
Ruse", thuhet në deklaratën e zotit
Erdogan.
Pentagoni dhe Departamenti Amerikan i
Shtetit kanë reaguar me një përgjigje të
vakët ndaj propozimt të Ankarasë. Nuk ka
patur asnjë koment lidhur me reagimin e
Presidentit Trump ndaj propozimit të zotit
Erdogan. Gjatë gjithë periudhës së
tensioneve në rritje mes Ankarasë dhe
Uashingtonit, as zoti Erdogan dhe as zoti
Trump nuk e kanë sulmuar publikisht
njëri-tjetrin. Një analist i marrëdhënieve
ndërkombëtare sugjeron që Ankaraja
mund të përfitojë nga zgjidhja e
tensioneve aktuale.
"Vetëm zoti Trump dhe zoti Erdogan mund
t'i zgjidhin këto lloj problemesh," - thotë
profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare
Huseyin Bagci i Universitetit Teknik për
Lindjen e Mesme në Ankara, "Për aq kohë
sa Trump nuk thotë asgjë armiqësore,
gjithmonë ekziston një rrugëdalje nga kjo
gjendje." Megjithatë koha nuk pret.
Raketat ruse janë në plan të dërgohen në
Turqi në korrik, një datë e konfirmuar
tashmë nga Moska. Kongresi amerikan
paralajmëron se dërgimi i raketave mund
të pasohet me sanksione të rëndësishme
financiare, bazuar në Aktin e Sanksioneve
ndaj Kundërshtarëve të Amerikës. Po
ashtu, rrezikohet edhe dërgimi i avionëve
F-35 amerikanë në Turqi, ashtu sikurse
edhe roli i Ankarasë në prodhimin e tyre.
Turqia është partner në prodhimin e
këtyre avionëve, një kanë një vlerë prej
disa miliardë dollarësh për kompanitë
turke.
Zoti Erdogan të martën e minimizoi
kërcënimin, duke deklaruar se largimi i
Turqisë nga programi F-35 do të rezultojë
në prishjen e projektit. Analistët
sugjerojnë se pretendime të tilla janë të
ekzagjeruara, por pranojnë se ato mund të
shkaktojnë vonesa në prodhimin e
avionëve, deri në gjetjen e prodhuesve të
tjerë. Vëzhguesit thonë se po vërehet një
përplasje e dëmshme mes Ankarasë dhe
Uashingtonit. "Nënpresidenti amerikan
(Mike) Pence tha se edhe anëtarësimi i
Turqisë në NATO është në pikëpyetje,
prandaj ndodhemi në një gjendje mjaft të
vështirë", - thotë ish diplomati i lartë turk
në Uashington, Aydin Selcen.
Tensionet në rritje po ndjehen tashmë tek
lira turke, që është zhvlerësuar shumë këtë
vit. Rezervat e valutës në rënie janë
thuajse ezauruar nga Banka Qendrore
Turke, e cila i ka përdorur rezervat për të
ndihmuar në forcimin e lirës. Kjo po
shkakton shqetësim në mesin e
investitorëve ndërkombëtarë, lidhur me
çështjen nëse Ankaraja mund t'i rezistojë
një përballjeje me Uashingtonin. 

(VOA, 2 maj)

MEDIACitate

Deutsche Welle: Zoti Wadephul,
cili është vlerësimi juaj për sa-
mitin e Ballkanit Perëndimor në
Berlin?

JOHANN WADEPHUL: Samiti
ishte shumë pozitiv. U gëzova
shumë që erdhën kaq shumë li-
derë nga rajoni për të biseduar
me kancelaren Merkel dhe presi-
dentin Macron. Ishte një impuls i
rëndësishëm që Angela Merkel
me Emmanuel Macron dhanë
dhe ky impuls tani duhet të mer-
ret nga vendet e rajonit. Dhe sido-
mos mes Serbisë dhe Kosovës na
nevojiten negociata shumë konk-
rete. 

DW: Si mendoni ju se mund të
zgjidhet konflikti Serbi-Kosovë?

Problemi i njohjes nuk mund të
zgjidhet brenda ditës, askush nuk
e pret këtë. Por mund të flitet për
çështje të veçanta, për trashëgi-
minë kulturore, për mbrojtjen e
pakicave, për asociacionet e ko-
munave. Tani është e rëndësish-
me që të dyja palët të bisedojnë e
të mos ngecet në ca grindje të pa-
nevojshme për territore. Këto
janë çështje të dorës së dytë.
Nëse negociatat do të fillojnë
tani me zgjidhjen e këtyre çë-
shtjeve praktike dhe shumë
konkrete, atëherë kjo është një
shenjë e mirë. Gjithsesi, ishte një
nismë e rëndësishme nga Parisi
dhe Berlini, sepse tani mund të
rifillojnë negociatat.

DW: Ju u takuat edhe me krye-
ministrin e Shqipërisë, Edi Rama.
Kur mund të shpresojë Shqipëria
të marrë "po"-në e grupit parla-
mentar CDU/CSU për çeljen e ne-

gociatave?

Ne jemi në pritje të rekomandi-
mit të Komisionit të BE-së dhe ky
do të na vijë pas zgjedhjeve evro-
piane. Prandaj, sipas gjasave, nuk
do të jemi në gjendje që t'i organi-
zojmë konstultat deri në qershor.
Vendimi do të merret në shtator.
Por parimisht u kemi thënë të
gjitha vendeve të Ballkanit Perën-
dimor se janë pjesë e Evropës dhe
se e kanë vendin në Bashkimin
Evropian. Dhe, nëse Shqipëria i
përmbush kushtet për çeljen e ne-
gociatave, edhe ne do ta japim
votën tonë pozitive në Bundesta-
gun gjerman, duke i mundësuar
qeverisë gjermane që të votojë në
nivel europian.

DW: A i ka plotësuar Shqipëria
kushtet për çeljen e negociata-
ve?

Duhet të presim njëherë raportin
e Komisionit të BE-së. Unë këtë
nuk e njoh. Duhet ta lexoj dhe të
shoh situatën në vend. Unë kon-
statoj se bëhen përparime, por ka
ende për të bërë në luftën kundër
korrupsionit dhe ndërtimin e sh-
tetit të së drejtës. Sot e kam të vë-
shtirë të jap një vendim. Prandaj
them se duhet të ecet përpara.
Kush dëshiron të hyjë në BE,
duhet të afrohet me standardet
europiane, dhe kjo nuk ka
ndodhur ende në atë masën që
ne e konsiderojmë të duhur. Por
ka shumë shanse që të arrihet.

DW: Shqipëria është momenta-
lisht në një krizë ku është përf-
shirë edhe partia simotër e parti-
së suaj, PD-ja. A shihni ndonjë
mundësi për ta zgjidhur krizën?

Zgjidhje ka gjithmonë. Zhvillimi
aktual është i keq. Është proble-
matike që PD-ja nuk mund të
marrë pjesë në parlament me de-
putetët që janë zgjedhur në të
vërtetë. Dikur ajo duhet të guxojë
një fillim të ri. Unë besoj se është
e rëndësishme që Shqipëria të
gjejë veten. Prandaj u them parti-
ve pro-europiane që të arrijnë
kompromise në nivel kombëtar
dhe të vijnë së bashku në Evropë.

Negociatat të mos
ngecin në grindje
për territor

INTERVISTË ||||||||||||||||||||||| NUK I BËRA
TRYSNI
RAMUSHIT 
PËR TARIFAT
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama,
hodhi poshtë pohimet e
kryeministrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj, se i ka bërë trysni për
anulimin e tarifave ndaj mallrave
serbe, gjatë punimeve të takimit të
Berlinit. Kryeministri Haradinaj, i
tha televizionit T7 pas takimit se më
shumë i kanë bërë trysni presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi dhe
kryeministri Edi Rama, sesa të tjerët.
Në një shkrim në rrjetin social
Facebook, kryeministri Edi Rama
tha se "si rregull udhëheqësit nuk i
komentojnë në publik bisedat mes
tyre e sidomos ato informale, aq me
tepër pa rënë dakord paraprakisht
dhe lere pastaj t'i shtrembërojnë,
duke gënjyer për te dale "burra te
mire" para popullit te tyre, si te ishin
duke shitur mish ne pazar". Ai
shkruan mes tjerash se askush nuk i
ka bërë trysni kryeministrit
Haradinaj për të hequr tarifat. "Unë
jo e jo. Madje askush as ia ka
kërkuar hiç qe ta heqë taksen! Unë
jo e jo. Përkundrazi".
Ai shkruan se "kancelarja Merkel
dhe presidenti Macron, kane nxitur
një diskutim informal ne holl mbi
rifillimin e dialogut. Kam ndërhyre
vetëm njëherë, duke thënë se ata
duhet te hynin vete ne proces. Me
tutje i kane kërkuar me shume
durim dhe disa here Ramushit jo ta
heqë taksen, po thjesht te japë
pëlqimin qe taksa te pezullohet
përkohësisht, për 6 muaj apo edhe
për 4 muaj qofte, duke u zotuar qe
te hyjnë ne procesin e dialogut
Kosove-Serbi ata vete. Edhe te dy
personalisht, kancelarja dhe
presidenti! 
I kam sugjeruar Ramushit ne dy
momente ta pranoje ketë kërkese te
tyre, sepse kam menduar dhe
mendoj qe përfshirja direkte ne
nivelin me te larte e Gjermanisë dhe
Francës, boshtit te Bashkimit
Evropian, u shfaq si një mundësi e re
dhe shume e favorshme për ta
shtruar çështjen e finalizimit te
dialogut, ne nivelin me te larte te
mundshëm", shkruan mes tjerash
kryeministri Rama. Takimi i së
hënës në Berlin, i organizuar nga
kancelarja gjermane, Angela Merkel
dhe presidenti francez, Emmanuel
Macron, përfundoi me pajtimin që
të mbahet një takim i ri i të njëjtit
format më 1 korrik në Paris, por nuk
hapi rrugë për rifillimin e procesit të
bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, që ishte çështja qendrore e
diskutimeve.
Bisedimet u pezulluan në nëntor të
vitit të kaluar pas reagimit të Serbisë
ndaj vendimit të qeverisë së
Kosovës për të vendosur tarifa prej
100 për qind ndaj mallrave serbe.
Beogradi kërkon heqjen e tyre si
kusht për rifillimin e bisedimeve,
ndërsa trysnia ndërkombëtare
dështoi të bindë kryeministrin
Haradinaj për një gjë të tillë.

Intervistë ekskluzive me DW me nënkryetarin
e grupit parlamentar CDU/CSU në Bundestag
për samitin e Berlinit, negociatat Serbi-Kosovë,
zgjidhjen e krizës në Shqipëri dhe çeljen e
negociatave të Shqipërisë me BE
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Uashington, 2 maj - Cili është roli i
BE-së në transformimin e rajonit
të Ballkanit Perëndimor në vitet që
vijnë dhe si rajoni do të përgjigjet
në sfidat e sigurisë. Një është e si-
gurt, BE-ja nuk duhet ta lë Maqe-
doninë e Veriut të pret dhe në qer-
shor të marrë datë për fillim të
negociatave për anëtarësim, u tha
në panel-diskutimin për Ballkanin
Perëndimor, që e organizoi
mbrëmë Universiteti Xhon
Hopkins në Uashington. “Ballkani
është përballë me probleme, por
momentalisht kanë mbetur dy
pasi që u zgjidh me sukses çështja

e emrit të Maqedonisë. Ka mbetur
vetëm që të normalizohen
marrëdhëniet mes Kosovës dhe
Serbisë dhe zgjidhje për pushte-
tin jofunksional në Bosnjë e Herce-
govinë”, deklaroi Daniel Server nga
shkolla për studime të avancuara
dhe menaxhim me kriza në uni-
versitet.

“Ky është momenti i vërtetë që
të zgjidhet çështja e Kosovës dhe e
Serbisë. Dhe kur kjo do të zgjidhet,
problemi në BeH do të duket
shumë më ndryshe, nga kjo per-
spektivë dhe më i lehtë për t’u
zgjidhur”, tha Server, ndërsa shtoi

se ai angazhohet për diplomaci
pragmatike. “Imagjinoni nëse nuk
do të zgjidhej problemi me emrin
e Maqedonisë, sa më vështirë do të
ishte zgjidhja e çështjes mes Ko-
sovës dhe Serbisë”, tha Server. Në
pyetjen e të pranishmëve çka do
të ndodh nëse Maqedonia e Veriut
nuk merr datë për bisedime në
qershor, drejtori i Qendrës për stu-
dime evropiane juglindore nga
Universiteti në Grac, Florian Biber,
u përgjigj se kjo sërish mund t’u
jap fuqi forcave nacionaliste dhe
izoluese në vend. Për Marrëve-
shjen e Prespës tha se është i suk-

sesshëm sepse ka buruar nga ne-
vojat lokale. “Është sjellë përmes
vullnetit të dy qeverive. Kuptohet,
nuk do të arrihej marrëveshje mes
dy vendeve, nëse nuk do të ekzi-
stonte opsioni NATO dhe BE për
Maqedoninë e Veriut”, tha Biber.
Sipas tij, problem për Ballkanin
janë qeveritarë autoritare, që i ne-
glizhojnë vlerat demokratike libe-
rale të BE-së dhe SHBA-së, e ajo
është e mbështetur nga mediat
kryesore nacionale si në Serbi, të
cilët janë lojalë ndaj presidentit.

Komentoi edhe për takimin e

djeshëm në Berlin, duke theksuar
se Komisionit Evropian e ka hum-
bur kredibilitetin dhe autoritetin
lidhur me dialogun mes Serbisë
dhe Kosovës. Shtoi se edhe nuk ka
plan përgatitor për zgjidhje, por
theksoi se duhet të ketë ndërtim
të besimit mes dy vendeve që ra-
portet e tyre të normalizohen. Të
gjithë panelistët konkluduan se
krahas zgjidhjes së problemeve të
ndërsjella, nevojitet progres i
përgjithshëm në rajon dhe përfor-
cim i demokracisë dhe sundimit të
drejtësisë.

DEBAT NË UASHINGTON

BE të japë datë për bisedime
Në pyetjen e të
pranishmëve çka do të
ndodh nëse
Maqedonia e Veriut
nuk merr datë për
bisedime në qershor,
drejtori i Qendrës për
studime evropiane
juglindore nga
Universiteti në Grac,
Florian Biber, u përgjigj
se kjo sërish mund t’u
jap fuqi forcave
nacionaliste dhe
izoluese në vend

ËSHTË KOHA PËR BASHKIMIN E EVROPËS
Komisari evropian për zgjerim
dhe marrëdhënie të mira
fqinjësore, Johanes Han në
“Tuiter” ka shkruar se është koha
të finalizohet projekti historik
për bashkimin e Evropës dhe
integrimin e Ballkanit
Perëndimor. 
“Ky vizion u realizua dhe është
koha të shikojmë përpara dhe ta
finalizojmë projektin historik për
bashkimin e Evropës dhe
integrimin e Ballkanit
Perëndimor. Jam i sigurt se me

përpjekje të përbashkëta ky do të
jetë tregim i suksesshëm për të
dyja palët. Së bashku jemi më të
fuqishëm”, ka shkruar Han në
“Tuiter” me rastin e shënimit të
15 vjetorit nga pranimi në BE i 10
vendeve nga Evropa e mesme
dhe lindore. Sipas tij, ky është
projekt ambicioz i bazuar në
përpjekje të përbashkëta dhe
vizion që të sigurohet paqja,
prosperiteti dhe siguria për të
gjithë qytetarët në Bashkimin
Evropian.

Publicitet
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Shkup, 2 maj - Bashkësia Fetare Isla-
me e Maqedonisë duket se është
"zbutur" pas kërcënimeve që kreu
i saj, Sulejman Rexhepi, pas puçit
të dytë në BFI javë më parë, i bëri
drejtuar kryeministrit Zoran
Zaev dhe LSDM-së. Në një njof-
tim të enjten, Rijaseti i BFI-së
apelon që më 5 maj, të votohet
kandidati i përbashkët i part-
nerëve të koalicionit qeveritar, Ste-
vo Pendarovski. 
"Rijaseti i Bashkësisë Fetare Isla-
me të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, në mbledhjen e rregullt
të mbajtur më 30 prill, para rrethit
të dytë të Zgjedhjeve presidencia-
le 2019, fton besimtarët mysli-
manë të dalin masivisht dhe të sh-

frytëzojnë të drejtën e tyre qyteta-
re të votës për më shumë të drejta,
për shtet ligjor dhe demokratik,
për të drejta fetare dhe kombëtare
për të gjithë popujt që jetojnë në
Maqedoninë e Veriut, për anëtarë-
sim në NATO dhe në BE, rrugë të
cilën si besimtarë dhe si BFI e kemi
trasuar me vite, në vazhdimësi. Të
gjithë votuesit, pa përjashtim, e
kanë formuar bindjen e tyre dhe
tashmë e dinë se për cilin kandidat
të votojnë. Duke votuar për vlerat
evropiane dhe amerikane, të gjithë
zgjedhësit vihen në krah të forcave
që ia duan të mirën këtij vendi, që
e duan lirinë dhe pavarësinë, që e
duan paqen me vetveten dhe me
Zotin", thuhet në apelin e BFI-së,

ndërsa shtohet se "lidhja me
Evropën e përparuar dhe me Sh-
tetet e Bashkuara të Amerikës,
jemi thellë të bindur, do të sigu-
rojë një të sotme dhe një të ardh-
me më të mirë për të gjithë besim-
tarët, pavarësisht se cilës fe i
takojnë". 

"BFI vazhdimisht ka bërë dhe
bën thirrje që besimtari i saj,
krahas lidhjes me Zotin, të jetë në
lidhje edhe me rrethin, me shoqë-
rinë, jo për t’u bërë vegël e ndokujt,
por për të pritur prej faktorëve ven-
dimmarrës më të mirën për vetve-
ten dhe për ummetin mysliman.
Lidhja me Evropën e përparuar
dhe me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, jemi thellë të bindur, do

të sigurojë një të sotme dhe një të
ardhme më të mirë për të gjithë
besimtarët, pavarësisht se cilës fe i
takojnë. Besimtarët islamë të Ma-
qedonisë së Veriut – shqiptarët,
turqit, torbeshët, boshnjakët,
romët, ashkalinjtë, egjiptianët dhe
gjithë të tjerët presin shumë nga

Presidenti i tyre i ardhshëm, presin
shumë nga puna dhe vendimet e
tij, prandaj ata krejt lirshëm, ashtu
siç u ka hije, të dielën, më 5 maj
2019, të dalin dhe të votojnë duke
shfrytëzuar të drejtën dhe obligi-
min e tyre kushtetues", thuhet në
fund të njoftimit. (D.J)

Derkoski beson
se të dielën 
do të zgjidhet
presidenti
Manastir, 2 maj - Besoj se të
dielën do të zgjidhet presiden-
ti i shtetit, do të arrihet censusi
i nevojshëm dhe se do të kemi
zgjedhje të pastra si parakusht
për shumë punë të tjera drejt
së cilave aspiron shteti jonë,
theksoi presidenti i Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve, Oliver
Derkoski. Në pres konferencën
që u mbajt në shtypshkronjën
“Kiro Dandaro” në Manastir,
presidenti i KSHZ-së potencoi
se pret që dita zgjedhore të
jetë e njëjtë dhe demokratike,
ashtu siç ishte më 21 prill në
rrethin e parë zgjedhor.
“E morëm materialin zgjedhor
dhe po e shpërndajmë tek se-
cili Komision Komunal i
Zgjedhjeve – KKZ. Materiali
është përpunuar në kohë dhe
gjatë ditës 12 ekipet e KSHZ-së
do ta shpërndajnë materialin
zgjedhor. Fushata zgjedhore
në prag të rrethit të dytë kaloi
në atmosferë të qetë, pa pri-
shje serioze të procesit, kandi-
datët iu përmbajtën agjenda-
ve të tyre, ndërsa për ne është
e rëndësishme që të dielën të
kemi një ditë të pastër, të lirë
dhe korrekte në të cilën do të
vërtetojmë atë që ndodhi në
ditën e parë të zgjedhjeve, dhe
kjo nënkupton atë që qyte-
tarët të dalin dhe në mënyrë
demokratike të tregojnë se
mund të realizojnë zgjedhje të
pastra që do të nënkuptojnë
parakusht për shumë punë
tjera për të cilat aspiron shteti
ynë. Unë besoj se të dielën do
të zgjidhet presidenti i shte-
tit”, theksoi Derkoski. Në Li-
stën e vetme zgjedhore që ka
përfunduar më 29 mars janë
regjistruar 1.808.131 votues.

Shkup, 2 maj - Edhe sot fushatë deri
në raundin e dytë të zgjedhjeve
presidenciale, ndërsa të dy kandi-
datët me apel deri te qytetarët për
dalje më të madhe të dielën, më 5
maj. Kandidati për president i
mbështetur nga LSDM-ja në
Makedonska Kamenicë dhe Koçan
tha se rrumbullakimi i numrit 3 do
të thotë perspektivë më e mirë për
të gjithë, inkuadrim i sigurt në
Evropë, vazhdim i reformave në
rrugën e përbashkët drejtë progre-
sit, zhvillimit dhe integrimit në
NATO, por edhe dhënie fund
“Gruevizimit”. Nëse zgjidhet në
funksion, tha se qytetarët përfun-
dimisht, pas dhjetë vjetëve do të
kenë president prej të cilit nuk do
të turpërohen. Edhe kryeministri
dhe lider i LSDM-së, Zoran Zaev,
dje përmes video-fjalimit u bëri
thirrje qytetarëve të dalin të vo-
tojnë në rrethin e dytë të zgjedhje-
ve presidenciale më 5 maj. “Në këto
zgjedhje sillet vendim kyç në mo-
ment kyç për vendin tonë dhe të
ardhmen tonë. A do të shkojmë
përpara, a do të vazhdojmë me
botën e zhvilluar apo do të lejojmë
bllokim të mundësive tona dhe do
të kthehemi prapa në të kaluarën e
keqe”, iu drejtua qytetarëve krye-
ministri. Ai theksoi se në dy vitet e
kaluara me mbështetje të qyte-
tarëve ishin zgjidhur çështjet më
të rënda me fqinjët dhe i hapën
perspektivat për vendin.

“Dhe ju bind se do të vazh-
dojmë edhe më fuqishëm t’i
zgjidhim edhe problemet e brend-
shme të cilat i mundojnë qytetarët

çdo ditë. Në të vërtetë, edhe krejt
çka bëmë deri më tani është mu
për zgjidhje të atyre problemeve.
Në rrjedhë është rritja e ndihmës
sociale për tre herë, ulja drastike e
dënimeve për ndërmarrjet dhe qy-
tetarët, fillim i kthimit të TVSH-së
për secilin banor të vendit tonë dhe
sigurim i ndihmës financiare për
ndërmarrjet vendore përmes të ci-
lave mbështesim vende të reja,
mirë të paguara, të punës”, tha
Zaev në fjalimin drejtuar qytetarë-
ve. 

Sipas kryeministrit Zaev, disa
nga këto përfitime i frenon presi-
denti i tanishëm, me atë që, siç tha,
nuk i nënshkruan ligjet me të cilat
këto përfitime duhet të hyjnë në
fuqi. “Neve nuk na duhet frenues i
ri. Na duhet dikush që tërheqë për-
para, e jo dikush që frenon dhe bl-
lokon. përgjegjësia ynë si poli-
tikanë është të zhvillohet vendi. I

pranojmë me sinqeritet kritikat
dhe themi se në rrjedhë janë ndry-
shimet me të cilat shumë shpejtë
do të rriten rezultatet nga puna
jonë në plan të brendshëm. Duhet
të ndërmerret përgjegjësi mu atje
ku nevojitet. Dhe atë do ta bëjmë
pas zgjedhjeve”, tha Zaev.

Kandidatja presidenciale e
mbështetur nga VMRO-DPMNE,
Gordana Siljanovska Davokova
nga Manastiri tha se shteti ynë
duhet të reformohet në çdo pikë-
pamje, sepse për momentin nuk
është vend i denjë për jetesë. Si-
pas asaj, biseda për fillimin e nego-
ciatave për anëtarësim në BE do të
shtyhet. Siljanovska-Davkova kon-
sideron gjithashtu se me siguri bi-
seda për fillim të bisedimeve për
anëtarësim në BE do të anulohet
për në vjeshtë. “Kryeministrit i
është nevojitur premtim për fillim
të bisedimeve në funksion të

zgjedhjeve, e jo në funksion të
ndërtimit të gjyqësorit të pavarur
në Republikën e Maqedonisë. Ky
është realiteti i vendit, por edhe
mesazhi serioz që të kapemi për
reformat”, theksoi mes tjerash
Siljanovska. Sipas saj, vendimi i
Zaevit që të mos jetë kryetar i Kë-
shillit për reforma gjyqësore është
vonuar. Siljanovska-Davkova thek-
soi se Zaevit në Berlin i kanë thënë
se njëri nga problemet më të
mëdha në vend është mungesa e
gjyqësisë së pavarur.

Ndryshe, për të pasur zgjedhje
të suksesshme të presidentit të sh-
tetit, të dielën është e nevojshme
që në vendvotime të dalin të
paktën 40 për qind e votuesve të
regjistruar në Listën e vetme të të
votimit. Sipas Komisionit Shtetë-
ror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në
raundin e parë të zgjedhjeve presi-
denciale ishte 41.8 për qind.

BFI ME APEL 

Të dielën të votojmë për NATO dhe BE

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

EDHE NJË DITË FUSHATË, TË DIELËN VOTOHET

Shpresë për census 
Kryeministri Zoran
Zaev, përmes video-
fjalimit u bëri thirrje
qytetarëve të dalin të
votojnë në rrethin e
dytë të zgjedhjeve
presidenciale 
më 5 maj

ZAEVI I BINDUR SE DO TË KETË CENSUS 
Kryeministri Zoran Zaev është i bindur se qytetarët
më 5 maj do ta zgjedhin Stevo Pendarovskin për
president të shtetit. Por nëse kjo nuk ndodh dhe nëse
kundërkandidatja Gordana Siljanovska-Davkova e
ka edhe një votë më tepër, ai është i gatshëm
menjëherë të organizojë zbatimin e zgjedhjeve të
parakohshme parlamentare. Siç tha Zaevi, edhe

census gjithsesi se do të ketë. Nëse nuk ka, opsionet
e mundshme janë organizimi i serishëm i zgjedhjeve
ose ndryshimi i Kushtetutës për zgjedhjen e
presidentit në Parlament. “Nuk kemi vendime të
tilla, e as nuk jemi duke menduar në këtë drejt pasi
besojmë se qytetarët do ta zgjedhin presidentin e
shtetit”, potencoi kryeministri.  
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Destan JONUZI

Shkup, 2 maj - Kryeministri Zoran
Zaev në paraqitjen e tij të fundit
televizive ka paralajmëruar se
menjëherë pas zgjedhjeve presi-
denciale do të bëjë riformatim të
kabinetit të tij qeveritar, ku do të
zëvendësohen disa ministra. Ai
nuk ka dhënë më shumë detaje
lidhur me ndryshimet kadrovike,
por ka thënë se me riformatimin e
Qeverisë do të përfshihen edhe
ministra të LSDM-së edhe të BDI-
së. "Askush nuk do të jetë i kur-
syer", ka thënë Zaev, duke thek-
suar se ai tanimë ka planifikuar se
cilët ministra do të jenë nën om-
brellën e ndryshimeve. Por, part-
neri më i madh i koalicionit qeve-
ritar, Bashkimi Demokratik për
Integrim (BDI), thotë se çdo ven-
dim, qoftë politik, apo kadrovik,
merret vetëm pas arritjes së paj-
tueshmërisë mes partnerëve të
koalicionit.

"Qeverisja me koalicion para-

sheh vendimmarrje konsensuale
për të gjitha çështjet, përfshirë
dhe emërimet dhe ndryshimet në
kabinetin qeveritar. Çdo vendim,
qoftë politik, apo kadrovik, mer-
ret vetëm pas arritjes së pajtue-
shmërisë së plotë paraprake mi-
dis partnerëve të koalicionit",
deklaroi për gazetën KOHA, Artan
Grubi, deputet dhe sekretar orga-
nizativ i BDI-së. Nga ana tjetër,
analisti Selim Ibraimi thotë se qe-
verisja në koalicion nënkupton
vendime të përbashkëta dhe se
parimisht, Zaevi duhet të konsul-
tohet edhe me partnerët e koali-
cionit e këtu nënkupton BDI-në. 

"Zaevi gjatë 2017-2019 ka arri-
tur të jetë një manovrues duke
mos ju përmbajtur vendimeve të
përbashkëta që dalin nga marrë-
veshjet e koalicioneve qeveritare

dhe pothuajse ka arritur që mini-
strave shqiptarë në qeverinë e tij
t'ua reduktojë autonominë e ven-
dimmarrjes. Poqë se BDI është një
parti unike dhe që ka ndikim në
koalicion, është tani koha ta tre-
gojë fuqinë apo zbehjen e poli-
tikave partiake brenda Qeverisë.
Në proces afatgjatë, kryeministri
Zaev synon paaftësimin e mini-
strave shqiptarë dhe funksionimin
e tyre vetëm si individë dhe pa
fuqi. Spastrimi i tij nuk ka të bëjë
me luftën kundër klientelizmit,
por të ministrave të gjunjëzuar që
do t'i binden autoritetit të tij. Në
fakt, BDI që nga 2011 ka pasur vë-
shtirësi të Qeverisë edhe me
VMRO-në kur u shfaqën shenjat e
para të uljes sa fuqisë politike. Ah-
meti mund të demonstroi disa
truke nëse do të jetë në gjendje t'i

bëjë ato para se Zaevi të vendos
edhe për partnerët e koalicionit",
tha për gazetën KOHA, Ibraimi.

Përndryshe, riformatimin e ka-
binetit Zaev e imponojnë edhe vet
ndryshimet e bëra në Ligjin për
organizimin dhe punën e organe-
ve të shtetit dhe Ligjin për Qeve-
rinë, me të cilat Sekretariati për
zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit
Shndërrohet në Ministri për Si-
stem politik dhe marrëdhënie mes
komuniteteve. As nga Qeveria,
LSDM-ja, por edhe nga vet BDI-ja
nuk japin informacione se cilët
ministra mund të përfshihen me
"fshesën" e paralajmëruar të krye-
ministrit. “Askush nuk do të kur-
sehet në rikonstruimin e Qeverisë”,
përsëriti Zaevi, duke potencuar se
ai tashmë i ka parasysh se cilët mi-
nistra do të vihen nën tjerrë.

Shkup, 2 maj - Gjithçka që është
konfirmuar në Ligjin për përdori-
min e flamujve, duhet ta respek-
tojnë të gjithë, tha zëdhënësi i
Qeverisë, Mile Boshnjakovski. Pas
ngjarjes në Ohër, kur në kala ish-
te vendosur një flamur i madh sh-
qiptar nga ana e një grupi folklo-
rist  për çka ishte caktuar edhe
dënim gjyqësor, Boshnjakovski
tha se Qeveria nuk i komenton
vendimet gjyqësore.

“Atje tashmë kemi vendim
gjyqësor parësor, Qeveria nuk i
komenton  vendimet gjyqësore.
Megjithatë, pasi vendimi gjyqë-
sor është i tillë
- është e qartë se ka disa shkelje

të Ligjit për përdorimin e flamuj-
ve”, tha Boshnjakovski i pyetur për
komentin e deklaratës së zë-
vendëskryetarit për Çështje Evro-
piane, Bujar Osmani se sipas
Ligjit, flamuri shqiptar mund të
vendoset kudo. Siç plotësoi Bo-

shnjakovski, çdo shkelje e Ligjit
për përdorim të flamujve sank-
sionohet pa dallim  të flamurit.
"Në shtet kemi Ligj për përdori-
min e flamujve me dispozita të
qarta, klauzola dhe nene.
Gjithkund  ku është e lejuar,
lejohet, ai është Ligj dhe të gjithë
duhet ta respektojnë pa dallim se
për cilat flamuj bëhet fjalë. Përde-
risa ka shkelje të Ligjit, absoluti-
sht se  vijojnë sanksionet”, tha Bo-
shnjakovski. (Z.V)

Shkup, 2 maj - Në prag të raundit
të dytë të zgjedhjeve presiden-
ciale, është deklaruar me anë të
një postimi në llogarinë e tij në
rrjetin social Facebook edhe kan-
didati i pavarur për president,
Blerim Reka i cili në raundin e
parë arriti të tuboi në konton e
tij, 79.888 vota të qytetarëve.
Reka, apelon që në raundin e dytë
të zgjedhjeve, qytetarët të dalin

sa më masivisht në vend-votime
dhe ta shpëtoni, siç shkruan ai,
procesin euro- atlantik të vendit.
“Apeloj, që me 5 maj, të dilni sa
më masivisht në vend-votime
dhe ta shpëtoni procesin Euro-
Atlantik. Në prag të rrethit të
dytë të zgjedhjeve, më lejoni që
të ju faleminderoj edhe një herë
për votat tuaja në rrethin e parë.
Rreth 80,000 vota, për vetëm tri
javë në politikë, nuk mund të
injorohen, sidomos, që ato u
dhanë në zgjedhjet presidencia-
le me daljen më të ulët (42% në
total, nga 20% në komunat sh-
qiptare) dhe me pavlefshmërinë
më të lartë të flet-votimeve,
(rreth 33.000 sish!). Këto vota
tuaja, mbështetën konceptin tim
“Një Republikë për të gjithë- me
ligjin mbi të gjithë”: si udha e
vetme për NATO dhe BE. Edhe
sot po e përsëris atë që e thash
në fillim të fushatës sime, se nuk

do lejoj tregtinë me vota”, shk-
ruan midis tjerash Reka. As unë,
shkruan më tej ai, e askush
tjetër, nuk jemi shit-blerës të vo-
tave tuaja, prandaj as nuk kemi
të drejtë të ndikojmë në atë se
për kë duhet të votoni këtë të
diele.
“Tregtia me votat tuaja është
kundër konceptit tim për Repu-
blikën, kundër sundimit të ligjit
si shtyllë e saj dhe kundër de-
mokracisë dhe lirisë së qytetarë-
ve. Pse atëherë u dashka të
mbahen zgjedhjet, nëse liderët
në rrethin e dytë sillen si pronar
të votave tuaja? Prandaj, duke i
qëndruar besnik këtij parimi, ju
siguroj që nuk ka pas as takime,
as komunikim, as me kundër-
kandidatët e as me liderët par-
tiak të tyre, lidhur me thirrjen e
mundshme të qytetarëve për të
votuar këtë ose atë kandidat pre-
sidencial”, shkruan Reka.

Qeveria mbron dënimin për
flamurin në Kalanë e Ohrit

DEKLAROHET EDHE BLERIM REKA

Të dielën të votojmë masivisht

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

RIFORMATIM NË QEVERI

"Fshesa" e Zaevit nuk fshin pa amin e BDI-së
Partneri më i madh i
koalicionit qeveritar -
Bashkimi Demokratik
për Integrim, thotë se
çdo vendim, qoftë
politik apo kadrovik,
merret vetëm pas
arritjes së
pajtueshmërisë mes
partnerëve të
koalicionit

Poqë se BDI është një parti
unike dhe që ka ndikim në
koalicion, është tani koha ta
tregojë fuqinë apo zbehjen e
politikave partiake brenda
Qeverisë. Në proces
afatgjatë, kryeministri Zaev
synon paaftësimin e
ministrave shqiptarë dhe
funksionimin e tyre vetëm si
individë dhe pa fuqi.
Spastrimi i tij nuk ka të bëjë
me luftën kundër
klientelizmit, por të
ministrave të gjunjëzuar që
do t'i binden autoritetit të tij 

SELIM IBRAIMI 

Qeverisja me koalicion
parasheh vendimmarrje
konsensuale për të gjitha
çështjet, përfshirë dhe
emërimet dhe ndryshimet
në kabinetin qeveritar. Çdo
vendim, qoftë politik, apo
kadrovik, merret vetëm pas
arritjes së pajtueshmërisë së
plotë paraprake midis
partnerëve të koalicionit 

ARTAN GRUBI 
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Omer XHAFERI

Shkup, 2 maj - Ardhja e pranverës
dhe përmirësimi i kushteve klima-
tike paraqet arsye kryesore se pse
shumë emigrantë, kryesisht ato
që qëndrojnë në kampet e re-
fugjatëve në Greqi, tentojnë të fu-
ten ilegalisht në territorin e Ma-
qedonisë së Veriut. Njohësit e
këtyre zhvillimeve për gazetën
KOHA theksojnë se për dallim nga
viti 2016 dhe 2017, lëvizja e numrit
të emigrantëve në mënyrë dra-
stike ka rënë. Aktivistja qytetare,
Mersiha Smailoviq, thotë se prej
vitit 2016 e këndej është regji-
struar se shtimi i numrit të emi-
grantëve nëpër Maqedoninë e Ve-
riut, ndodhë në periudhë kur koha

është e ngrohët. 
“Kontaktet tona që i kemi me

shtetet tjera flasin se emigrantët
për momentin më tepër e shfrytë-
zojnë rutën përmes Shqipërisë-
Mali të Zi dhe Bosnje e Hercego-
vinës. Për momentin numri i
emigrantëve në BeH lëviz mes 3
deri në 4 mijë emigrantët. Përde-
risa ky numër në vendin tonë lëviz
mes 10 apo 20 emigrantë”, thotë
Smailloviq. Ndryshe, në orët e
para të 1 majit, policia e shtetit, në
rrugën Radovish-Shtip, e zbuloi
tentimin për trafikimin e një gru-
pi të emigrantëve. Sipas njoftimit
të Ministrisë për Punë të Brend-
shme, një banor i Shkupit, në ve-

turën e tij “Opell Astra”, kishte ar-
ritur të grumbullon 13 emigrantë.
Pjesa dërmuese e emigrantëve në
këtë rast kishin qenë nga Bangla-
deshi dhe Daka. Me automatizëm
policia e të njëjtit, së bashku me
shoferin e veturës i kishte arre-
stuar. 

“Emigrimi nga Bangladeshi,
India dhe Pakistani është po aq i
vjetër sa emigrimi nga Ballkani
drejtë BE-së. Mendoj se çdoherë
ka ekzistuar ky lloj i emigrimi. Ra-
sti i njohur është ndodhia te 'Vre-
shtat e Rashtakut', ku u vranë emi-
grantë nga Pakistani. Tash është
më i përfolur për shkak të pre-
zencës së policisë nëpër rrugë, asi-

stencave të ndryshme e kështu me
radhë”, shprehet Smailloviq, për
rastin e fundit.

Ndryshe, në fillim të muajit
prill autoritet greke, pas shumë
kohësh u ballafaquan me një pro-
testë masive të emigrantëve
(mendohet se rreth 60 mijë emi-
grantë ende qëndrojnë në Greqi)
të cilët me dhunë tentuan ta ka-
lojnë kufirin drejtë Maqedonisë së
Veriut. Njëkohësisht gjatë kësaj
periudhe, në rrugën Udovo-Demir
Kapija ndërroi jetë një emigrantë
27 vjeçar nga Banglladeshi,
ndërkohë gjashtë të tjerë u lën-
dua. Kjo ngjarje ndodhi pasi që
shoferi i kamionit i cili kishte ten-

tuar të trafikon një grup emi-
grantësh ishte ndaluar nga poli-
cia. Nga frika se mos po kapet ai i
kishte urdhëruar emigrantët të
kërcejnë nga kamioni.

Shoqatat e qytetarë që merren
me të drejtat e njeriut, mes tjera-
sh shtojnë se në Maqedoninë e Ve-
riut ende është e vështirë të fi-
tohet e drejta e azilit. Kjo sipas tyre
ndodh edhe pse në vendin tonë
na ndërrim të pushtetit qendror.
Sa i përket emigrantëve nga Siria,
Iraku dhe vendet tjera të luftës
nga vendet e Lindjes së Mesme,
raportohet se është shënuar rënie,
gjegjësisht një pjesë e këtyre emi-
grantëve kanë filluar të kthehen
në vendbanimet e tyre. 

Shkup, për 24 orë
20 aksidente me tre 
të lënduar rëndë
Shkup, 2 maj - Në rajonin e Shkupit gjatë dy ditëve
të kaluara kanë ndodhur 24 aksidente trafiku në të
cilat 17 persona kanë marrë lëndime të lehta, ndër-
sa tre lëndime të rënda. Në shtatë aksidente është
shkaktuar dëm material. Nga komunikacioni janë
përjashtuar 20 shoferë para se të fitojnë të drejtën
e patentë shoferit dhe dy shoferë fillestarë, si dhe
20 automjete të pa regjistruara. Sipas buletinit di-
tor në Shkup, me automjetin e posaçëm “karrotrec”
janë larguar 25 automjete. Janë sanksionuar edhe
dy këmbësorë të cilët e kanë kaluar rrugën jashtë
vendkalimit për këmbësorë, nëntë shoferë të cilët
kanë kaluar në dritë të kuqe, tre shoferë të cilët nuk
i kanë dhënë të përparësi kalimi këmbësorëve në
vendkalim të shënuar për këmbësorë, gjashtë sho-
ferë për reshtim jo të drejtë dhe një për tejkalim jo
të drejtë. Janë sanksionuar edhe gjashtë shoferë të
motorëve apo motoçikletave për mosmbajtje të
kaskave, shtatë shoferë të automobilave për mos
mbajtje të rripit të sigurimit, si dhe 17 shoferë të
cilët kanë drejtuar automjetin derisa kanë folur në
celular.

Shkup, 2 maj - VMRO-DPMNE duhet së-
rish t’i shqyrtojë propozimet për Proku-
rorinë Speciale Publike (PSP) me qël-
lim që të mund të sillet vendim i duhur
dhe adekuat, apeloi dje zëdhënësi i Qe-
verisë, Mile Boshnjakovski. Duke u
përgjigjur në pyetje të gazetarëve nëse
ka risi lidhur me negociatat me VMRO-
DPMNE-në për ligjin për prokurorinë
publike, Boshnjakovski tha se nuk ka
informacione të reja, duke përsëritur se

ajo që është dorëzuar nga VMRO-DPM-
NE-ja është absolutisht e papranuesh-
me për Ministrinë e Drejtësisë dhe për
Qeverinë.

Kryeministri Zoran Zaev kohë më
parë deklaroi se në Ligjin për prokuro-
rinë publike që e propozon Qeveria
është paramenduar një ekip nga proku-
rorët publikë me përvojë më të madhe
se 15 vjet për të bërë sistemimin e
lëndëve, ndërsa vetë prokurori publik

të konfirmojë nëse ka ose nuk ka dësh-
mi, nëse vazhdon ose nuk vazhdon pro-
cedura. Lideri i VMRO-DPMNE-së opo-
zitare Hristijan Mickoski paraprakisht
informoi se parimi i tyre i parë është që
ta inkorporojnë PSP-në në kuadër të
Sektorit për ndjekje të krimit dhe korru-
psionit. Kërkojnë edhe prokurori publik
të jetë në propozim të opozitës. Parimi
i tretë është që të mos vlejnë bombat
pas 30 qershor të vitit 2017.

Shkup, 2 maj – Zëdhënësi i Qeverisë,
Muhamed Hoxha, në takimin e së enj-
tes me gazetarë, njoftoi se Qeveria në
mbledhjen e fundit ka miratuar pro-
pozim ligjin për njohjen reciproke të
patentës së shoferit në mes Maqedo-
nisë së Veriut dhe Kosovës. 

Hoxha deklaroi se propozim ligji për
ratifikimin e marrëveshjes në mes
Qeverive të Maqedonisë së Veriut
dhe Republikës së Kosovës për
njohjen reciproke të patentës së sho-
ferit do të dorëzohet për miratim në
Parlament.

Njohja e patentë-shoferëve të
Kosovës dërgohet në Parlament

Asnjë marrëveshje për Prokurorinë Speciale

MAQEDONIA E VERIUT ENDE ATRAKTIVE PËR TRAFIKANTËT

Ashtu siç në vitin 2018
kur gjatë periudhës së
verës u shtua numri i
emigrantëve në
Maqedoninë e Veriut,
një situatë e tillë pritet
të përsëritet edhe
sivjet. Mbyllja zyrtare e
Rutës Ballkanike në
vitin 2016 nuk është
arsye që shumë grupe
emigrantësh të
tentojnë arritjen në
vendet e BE-së përmes
vendit tonë. Kjo situatë
më së mirë shpjegohet
me zbulimet e fundit të
MPB-së

Kontaktet tona që i kemi
me shtetet tjera flasin se
emigrantët për momentin
më tepër e shfrytëzojnë
rutën përmes Shqipërisë-
Mali të Zi dhe Bosnje e
Hercegovinës. Për
momentin numri i
emigrantëve në BeH lëviz
mes 3 deri në 4 mijë
emigrantët. Përderisa ky
numër në vendin tonë
lëviz mes 10 apo 20
emigrantë 

MERSIHA SMAILOVIQ 

Pranvera karrem për emigrantët
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 2 maj - Një familje në Maqe-
doninë e Veriut edhe me dy rroga
minimale apo me 26 mijë denarë,
nëse llogarisim se prej muajit korrik
ajo do të rritet në 13 mijë denarë,
sërish i mungojnë edhe 6582 de-
narë që të mbulojë shpenzimet the-
melore për një muaj të shportës
konsumatore sindikale në vlerë prej
32.852 denarë. Ekonomistët vlerë-
sojnë se përkundër rritjes së saj në
vitin e kaluar nga 10.800 në 12 mijë
denarë dhe rritjen e pritshme pas
dy muajsh në 13 mijë denarë,
megjithatë kjo pagë nuk e mbulon
as minimumin e nevojshëm për
jetë. Apo me fjalë të tjera, qytetarët
e kanë të pamundur që me një pagë
minimale t’i përmbushin nevojat
elementare për jetesë. Madje, kjo
shumë mezi del për 10 ditët e para
të muajit.

Analiza e kostos së shportës
konsumatore tregon se gati gjysma
apo 42 për qind e saj shkon për
mbulimin e harxhimeve mujore për
ushqim, apo gati 14 mijë denarë i
nevojiten një familje vetëm për
ushqim dhe pije. Nëse kësaj i sh-
tojmë edhe harxhimet e banimit
siç janë komunalet në vlerë prej afër
10 mijë denarë, atëherë del se dy
rroga minimale me vlerë prej 24
mijë denarë janë të barasvlershme
vetëm me koston e banimit dhe
ushqimit. 

Nga ana tjetër, në shportën kon-
sumatore për harxhimet e higjienës
dhe transportit nevojiten nga afër
2300 denarë, për veshmbathje dhe
këpucë nevojiten 2200 denarë , për
kulturë duhen 1000 denarë dhe për
mirëmbajtjen e shëndetit nevoji-

ten afër 700 denarë në muaj për një
familje katëranëtarëshe. 

Ekspertët ekonomik vlerësojnë
se e vetmja rrugë e rritjes së pagës
minimale, por edhe mesatare në
shtet - është rritja e produktivitetit
në përgjithësi si te sektori privat
ashtu edhe te ai publik, që në fund
do të sjellë edhe rritjen e nivelit të
pagave në shtet. Punëdhënësit
thonë se punëtorët në shtet nuk
janë mjaftueshëm produktiv për
paga më të larta, të dhëna këto që
janë të pranishme edhe te analiza e
Bankës Botërore dhe ajo e Fondit
Monetar Ndërkombëtar. Sipas
numrit një të Organizatës së
Punëdhënësve, Angel Dimitrov,
rritja e pagës minimale do të de-
motivojë punëtorët me paga me-
satare, ndërsa do të shkaktojë pro-
bleme edhe tek veprimtaritë që
kërkojnë punë dhe angazhim më

të madh siç është për shembull sek-
tori i tekstilit. Nga ekzekutivi thonë
se paga minimale mund të arrijë
deri në mbi 250 euro. Kryeministri
Zoran Zaev është optimist se do të
vazhdojë trendi pozitiv i rritjes së
pagave, konform premtimeve pa-
razgjedhore deri në fund të këtij
mandati. 

“Kompanitë duhet të gjejnë
tregje të reja dhe të rrisin prodhim-
tarinë, duke rritur edhe konkur-
rencën e tyre. Njëherazi, punëtorët
duhet të rrisin produktivitetin e tyre
që të mund të ulet kostoja e punës
dhe të rritet konkurrenca në tregjet
e jashtme. Besoj se me një trend të
tillë do të arrijmë qëllimet e parash-
truara që sjellin edhe jetë më cilëso-
re për të gjithë ne. Nuk janë të paar-
ritshme parametrat e vendosura
para nesh si paga minimale prej 16
mijë denarë dhe paga mesatare

prej 30 mijë denarë", theksoi të
mërkurën kryeministri Zaev pas
mbledhjes së Këshillit ekonomiko-
social.

Sipas tij, duhet të ndiqen muajt
në vazhdim, zhvillimet në ekono-
mi, pozitat tona si shtet, si dhe pro-
ceset integruese që do të sjellin pa-
rametra serioz ekonomik në
kënaqësi të të gjithë qytetarëve.

Në ndërkohë, analizat e Institu-
tit Fajnens Think tregojnë se rritja e
pagës minimale nga 10.800 denarë
në 12 mijë denarë dhe barazimi i saj
në sektorët e tekstilit, lëkurës dhe
këpucëve ku paraprakisht me 9500
denarë ishte edhe më e ulët se me-
satarja kombëtare prej 9590 de-
narë, si dhe rritja e saj në vitin e ka-
luar në 12.165 denarë, ka zvogëluar
varfërinë relative për 0.6 për qind
dhe ka përmirësuar jobarazinë në
shpërndarjen e të ardhurave për 0.5

për qind. Prej atje rekomandojnë
që rritja e pagës minimale duhet të
vazhdojë vetëm në përputhje me
produktivitetin e ekonomisë, për
shkak se çdo rritje mbi nivelin e për-
caktuar me produktivitetin mund
të sjellë pasoja të padëshiruara ndaj
punësimit dhe qëndrueshmërisë së
firmave në veprimtari të caktuara
ekonomike. Nga ky institut prefe-
rojnë modernizimin e prodhimtari-
së në një pjesë të fabrikave me
ndihmë shtetërore, në vend të sub-
vencionimit të një pjese të pagës
minimale. 

“Mbështetja shtetërore në pro-
cesin e automatizimit në sektorin e
tekstilit, të lëkurës dhe këpucëve do
të mundësojë të rritet niveli i tyre
teknologjik dhe rritje të potencialit
për të rritur pagën minimale. Bile,
përvojat e një pjese të fabrikave të
huaja tregojnë se niveli i lartë tek-
nologjik mundëson nivelin e paga-
ve shumë më të lartë se mesatarja e
pagës minimale me çka problemet
me rritjen potenciale të pagës mini-
male zhduken si për firmën ashtu
edhe për shtetin”, thonë nga Faj-
nens Think. Sipas rekomandimeve
të tyre, përkrahja e procesit të zhvil-
limit teknologjik duhet të ndiqet
edhe profilizimin e kuadrove që
janë adekuat që të punojnë me
makineritë dhe pajisjen në fabrika.

Në ndërkohë, ekspertët ekono-
mik thonë se subvencionimi i pagës
minimale nuk guxon të jetë
afatgjatë si model i funksionimit të
ekonomisë për shkak se në këtë rast
dekurajohen punëtorët dhe
punëdhënësit. “Me zbatimin e ma-
save të caktuara fiskale si lirim nga
tatim, ulja e kontributeve dhe të
ngjashme duhet të nxitet rritja e
prodhimtarisë që duhet të përcillet
edhe rritjen e produktivitetit të
punëtorëve që së bashku me masa
të tjera duhet të kontribuojë për
rritjen e pagave në bazë të produk-
tivitetit”, thotë profesori Tome Ne-
novski.

Nga Lidhja e Sindikatave të Ma-
qedonisë,vlerësojnë se ekziston
hapësirë për rritjen e pagës mini-
male në së paku 13.800 denarë,
ndërsa sipas tyre, ekziston nevojë
reale për rritjen e pagës minimale
që sipas rekomandimeve evropiane
dhe tendencave duhet të jetë në ni-
velin e 60 për qind të pagës mesata-
re në shtet. Ndryshe, Ligji për pagën
minimale zbatohet nga një janari i
vitit 2012, kur u përcaktua minimu-
mi prej 8050 denarë. Shuma rritet
për çdo vit dhe paraqet afër 40 për
qind të rrogës bruto mesatare të
realizuar në vitin paraprak. Në vitin
2015 ajo ishte 9600 denarë, ndërsa
në vitin 2017 , kjo shumë u rrit në
10.800 denarë. Njëherësh ekzekuti-
vi i ri rriti pagën minimale fillimisht
në 12 mijë denarë, ndërsa deri në
vitin 2020 ajo pritet të rritet në 16
mijë denarë.

STANDARDI I ULËT 

Rroga minimale nuk del as për 10 ditë
Ekonomistët
vlerësojnë se
përkundër rritjes së
saj në vitin e kaluar
nga 10.800 në 12 mijë
denarë dhe rritjen e
pritshme pas dy
muajsh në 13 mijë
denarë, megjithatë
kjo pagë nuk e
mbulon as
minimumin e
nevojshëm për jetë.
Apo me fjalë të tjera,
qytetarët e kanë të
pamundur që me një
pagë minimale t’i
përmbushin nevojat
elementare për
jetesë. Madje, kjo
shumë mezi del për
10 ditët e para të
muajit

NGA 1 KORRIKU, LSDM PREMTON SE PAGA MINIMALE DO ARRIJ 13.000 DENARË 

Politikat e suksesshme ekonomike të Qeverisë së
kryesuar nga LSDM-ja japin rezultate reale,
qytetarët tashmë janë duke i ndjerë përfitimet.
Kështu thuhet në komunikatën e LSDM-së,
ndërsa shtohet se me Ligjin për pagën minimale,
në vitin 2017 paga minimale u rrit në 12.000
denarë për të gjitha degët e ekonomisë. 90.000
qytetarë sot marrin paga më të larta mujore. "Por
angazhimet e Qeverisë së kryesuar prej LSDM-së
për më shumë para në çdo familje, nuk ndalojnë.
Është hapur dialog socio-ekonomik me sindikatat
dhe punëdhënësit, me qëllim që të sigurohet
pagë minimale e garantuar prej 13.000 denarë që

nga 1 korriku. Kjo do të thotë stimulim plotësues
për rritjen e pagave të tjera dhe në mënyrë
plotësuese do ta stimulojë spiralen e rritjes së
pagave. Me rritjen e pagës mesatare, e cila
tashmë është mbi 24.000 denarë dhe rritjen e
pagave në të gjithë sektorët, hapen mundësi
reale, vitin e ardhshëm 2020, paga mesatare të
arrijë 30.000 denarë ose rreth 500 euro. Përveç
pagave po rriten edhe pensionet. Nëse në fund të
vitit 2016, pensioni mesatar ka qenë 13.754
denarë, sot është 14.580 denarë që është për 826
denarë më shumë", thuhet në komunikatën e
LSDM-së. 

TË PAGUHET PUNA GJATË FESTAVE SHTETËRORE 

Secila firmë ka të drejtë të punojë për festë
shtetërore, por duhet të paraqitet në
Inspektoratin shtetëror të punës dhe
rroga e punëtorëve duhet të rritet për
atë përqindje për punë në festë. Këtë e
theksoi ministrja e Punës dhe Politikës
Sociale, Milla Carovska, sipas të cilës,
nëse paguhet kjo shtesë për punë në festë,
ligji është tërësisht i respektuar. “Secila firmë
mund të paraqet se do të punojë për një festë të
caktuar. Nëse kjo është paraqitur në mënyrë të
rregullt në Inspektoratin shtetëror të punë, pas

kësaj do të përcillet nëse do të paguhet festa
që është caktuar si e tillë, ndërsa shtohet

edhe shtesa për punë në festë. Nëse
paguhet kjo shtesë për punë në festë,
ligji është tërësisht i respektuar”,

potencoi Carovska duke u përgjigjur në
pyetjen e gazetarëve. Lidhur me atë ku

munden qytetarët të paraqesin ndonjë
parregullsi rreth punës, tha se ka numër telefoni
të publikuar në ueb faqen e Ministres së Punës
dhe Politikës Sociale, ndërsa munden edhe
përmes meil-it të informojnë. 

Koha
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Emri i projektit Stacioni i pastrimit të ujërave të zeza, Shkup 
Shteti Maqedonia e Veriut 
Sektori afarist Infrastruktura komunale 

dhe infrastruktura në fushën e mjedisit jetësorë  
ID i projektit 2474/2019 
Burimi i financimit  BIE, BEPZH 
Lloji i kontratës Punët dhe shërbimet projektuese  
Lloji i njoftimit  Njoftimi i mëparshëm informues  
Data e dhënies 3 maj viti 2019 
 

PROJEKTI PËR PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA NË SHKUP 
 
KONKURSI I PËRGJITHSHËM PËR FURNIZIME PUBLIKE 
 
Ministria për mjedisin jetësorë dhe planifikim hapësinorë e Republikës së Maqedonisë së Veriut (MMJPH), 
Qyteti i Shkupit dhe Ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup (UdheK) ndërmarrje komunale në 
Qytetin e Shkupit, aplikuan për huamarrje nga Banka Investuese Evropiane (BIE) dhe në Bankën Evropiane 
për përtëritje dhe zhvillim (BEPZH) për financim të projektimit dhe për ndërtim të Stacionit të ri për pastrimin e 
ujërave të zeza për Qytetin e Shkupit. 
Për projektin e propozuar, në shumën e përcaktuar deri më 136 milionë euro, do të nevojitet që të realizohet 
furnizimi i këtyre aktiviteteve punuese dhe shërbimeve vijuese: 
 
Aktivitete punuese: Projektimi dhe ndërtimi i Stacionit për pastrimin e ujërave të zeza për Qytetin e 
Shkupit  
 Aktivitetet punuese do të realizohen në pajtim me Kushtet e kontratës për realizim dhe projektim të 
instalimeve FIDIK, edicioni i parë 1999 (Libri i verdhë) dhe në vete do të përfshijnë projektimin dhe ndërtimin e 
Fazës së parë (2030) të stacionit për pastrimin e ujërave të zeza për Qytetin e Shkupit. SPUZ do të paraqesë 
instalimin me llumin aktiv i cili do të përfshijë trajtimin primarë dhe sekondarë për evitimin e ndotjeve nga 
karboni dhe i njëjti do të jetë me një madhësi përkatëse për ofrimin e shërbimit për nevojat e popullatës me 
numër deri më 650.000 banorë. Në projektimin e instalimit do të parashikohet, por nuk do të përfshihet 
sendërtimi i ardhshëm për trajtimin terciarë për mënjanimin e nutritientëve, si lëndë e Fazës së dytë (2045). 
Instalimi do ti përfshijë kapacitetet për trajtim të llumit të gjeneruar që në vete do të përfshijë dendësimin, 
digjestimin, tharjen dhe djegien në vend të ngjarjes. Procesi i pastrimit, më tutje do të përfshijë edhe 
kontrollimin e erës dhe optimizmin e energjisë. Gjithashtu, aktivitetet punuese do të përfshijnë: lidhjen në 
sistemin e kanalit mënjanues, duke përfshirë sifonin investues nën lumin Vardar, aktivitetet punuese për 
mbrojtje nga vërshimet në vend, aktivitetet punuese elektrike që në vete përfshijnë edhe trafo stacionet, 
lidhjen me rrjetin dhe me gjeneratorët ndihmës si dhe trajnimin e të punësuarve të Organit kontraktues për 
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e objekteve. 
 
Shërbimet: Mbikëqyrja e Kontratës për aktivitetet punuese lidhur me Projektimin dhe ndërtimin e 
Stacionit për pastrimin e ujërave të zeza për qytetin e Shkupit. 
 
Shërbimet do të përfshijnë sigurimin e ndihmës për Organin kontraktues – NPK “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – 
Shkup në drejtim të menaxhimit dhe mbikëqyrjes së kontratës për aktivitetet punuese lidhur me Projektimin 
dhe ndërtimin e Stacionit për pastrimin e ujërave të zeza për Qytetin e Shkupit. Shërbimet do të përfshijnë 
sigurimin e rolit të Mbikëqyrjes, në pajtim me Librin e Verdhë të FIDIK, për Kushtet e kontratës si dhe për 
sigurimin e shërbimeve lidhur me mbikëqyrjen në vendin e ndërtimit, në pajtim me legjislativin ekzistues në 
fuqi për ndërtimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 
Periudha për realizimin e kontratave për aktivitetet punuese dhe për shërbimet, pritet që të fillojë në K1 2021, 
me kohëzgjatje prej 60 muajve, duke përfshirë edhe Afatin për paraqitjen e mangësive. 
Furnizimi i kontratave të punës dhe i kontratave për shërbime do të realizohet me zbatimin e procedurës së 
kufizuar. 
Periudha e pritur për shpalljen e konkurseve për furnizime publike është muaji qershor 2019. 
Kontratat i nënshtrohen Politikave dhe rregullave për furnizim të BIE, siç është theksuar në versionin e fundit 
të “Udhëzimit për furnizim të projekteve të financuara nga BIE”, siç është shpallur në ueb faqen e Bankës1, 
dhe do jenë të hapura për kompanitë e çdo shteti. 
 
1 https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm 

  
 

 
Në bazë të nenit 35 alineja 3 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (G.zyrtare e RM 
nr.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/2018 dhe 168/2018) dhe neni 46 alineja 6 nga 
statuti i Komunës Saraj (Fletorja zyrtare e Komunës Saraj nr.4/2016) Kryetari i komunës Saraj e jep 
këtë: 

- NJOFTIM- 
Njoftohen të gjithë qytetarët e interesuar nga rajoni përkatës se Kryetari i Komunës Saraj sjell Vendim 

për organizimin e: 
Anketimit publik 

Prezantimit publik 
Pas propozim planit –PUJVB për qendrën sportive-rekreative Treska, v.q.Livadhet KK Gllumovë, KK 

Shishovë, Komuna Saraj, e vërtetuar nga Komisioni për dhënien e mendimit për propozim të planeve në 
territor të Komunës Saraj. 

Propozim plani me të dhënat grafike do të jet i prezantuar në lokalet e Komunës Saraj, në periudhë prej 
08.05.2019 deri më 14.05.2019 ndërsa prezantimi publik do të mbahet më 13.05.2019 prej ora 11.00. 

Përfshirja e planit është me sipërfaqe gjithsej 49.9 ha. 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat fizik nga lokalitet konkrete të përfshira me plan 

munden të dorëzojnë vërejtje me shkrim, mendime dhe propozime në fletat anketuese ose nëpërmjet 
sistemit e-urbanizmit. 

Fletat anketuese për pjesëmarrje në anketim publik munden të merren në lokalet e Komunës Saraj ose 
nëpërmjet sistemit e-urbanizmit. 

 Republika e Maqedonisë së Veriut 
Komuna e Sarajit 

rr. “1“ Saraj nr.36 Shkup 
tel: 02/2057 990 

e-mail: info@saraj.gov.mk  S -ARAJ  SARAJ

Në pajtim me nenin 4 të Rregullores për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga 
Buxheti i Qytetit të Shkupit për subvencionimin e qytetarëve të rajonit të Qytetit të 
Shkupit për blerje të biçikletave në vitin 2019 me nr.08-2252/1 të datës 08.03.2019, 
ndërsa në lidhje me Vendimin për përcaktimin e vlerës maksimale për ndarje të 
subvencionimit individual qytetarëve për blerje të biçikletave në vitin 2019 
("Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit" numër 02/19 dhe 05/19), Qyteti i Shkupit 
publikon 
 
 

PLOTËSIM TË THIRRJES PUBLIKE 
PËR SUBVENCIONIM TË QYTETARËVE TË RAJONIT TË  

QYTETIT TË SHKUPIT PËR BLERJE TË BIÇIKLETAVE NË VITIN 2019 
 
Në Thirrjen publike për subvencionim të qytetarëve të rajonit të qytetit të Shkupit për 
blerje të biçikletave në vitin 2019, e publikuar në gazetat ditore Koha dhe Slloboden 
peçat më datë 11.03.2019, në pikën 5 nënpika 5.3, pika në fund të fjalisë fshihet 
dhe shtohen fjalët: "ndërsa pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale".  
 

         QYTETI I SHKUPIT 

Nga e
shtuna
vranësira
dhe reshje 
të shiut
Shkup, 2 maj - Nën ndikimin e
masës së lagësht dhe jostabi-
le të ajrit nga Mesdheu, nga e
shtuna pasdite deri të hënën
do të mbizotëroj mot i ndry-
shueshëm dhe jostabil me
reshje të përkohshme të
shiut. Siç kumtoi Drejtoria e
Punëve Hidrometeorologjike
(DPHM), reshjet e shiut ven-
de vende do të jetë më të
mëdha rreth 30 litra në
metër katror. Reshjet lokali-
sht do të ndiqen me bubulli-
ma, erë të përforcuar dhe do
të ketë kushte për paraqitje
të breshërit. Të martën për
shkak lëshimit të një mase
më të ftohtë nga pjesët verio-
re të Evropës do të fryjë erë e
përforcuar veriperëndimore,
që do të shkaktojë ulje më të
madhe të temperaturave.
Temperatura e mëngjesit do
të ulet deri nga zero deri 13
gradë, ndërsa ajo e ditës prej
11 deri 25 gradë Celsius.

Shkup, 2 maj - Pas shpalljes së epide-
misë së fruthit në gjithë territorin e
vendit, Qeveria e Maqedonisë së Ve-
riut duket të jetë serioze që të mos
lejojë të regjistrohen filloristë, të
cilët nuk janë të vaksinuar. Kështu
deklaroi Mile Boshnjakovski
zëdhënës i Qeverisë në konferencën
për shtyp, ndërsa ka përsëritur se
vaksinimi është i obliguar dhe i
detyrueshëm.

“Vaksinimi është i obliguar. Në
klasën e parë nuk do të mund të
regjistrohen fëmijët që nuk janë të
vaksinuar.

Ligji për arsim fillor, neni 46,
paragrafi 2 është i qartë”, tha Bo-
shnjakovski. Njëherësh, ai informoi
se në terren po zhvillohet aksioni
për vaksinimin e fëmijëve nga Mini-
stria e Shëndetësisë dhe po zhvil-
lohet sipas dinamikës së planifikuar
dhe në koordinim me Ministrinë e
Arsimit. “Patjetër duhet ta ngrisim
shkallën e vetëdijes për imunizimin

e të gjithë qytetarëve të RMV-së, me
të vetmin qëllim - të parandalojmë
epideminë e fruthit. Kjo masë po
realizohet dhe nuk do të anulohet
derisa të vaksinohet edhe fëmija i
fundit”, tha Boshnjakovski, duke po-
tencuar se shkollimi fillor është i
obliguar për të gjithë fëmijët dhe se
duhet të shkojnë në shkollë, por
vetëm pasi të vaksinohen. 

" Këto janë masa të cilat reali-
zohen dhe nuk ka përjashtime", tha

ai. Zëdhënësi i Qeverisë ka folur
edhe për politikat, siç tha ai, të suk-
sesshme ekonomike të Qeverisë.
Boshnjakovski tha se me Ligjin për
pagën minimale, në vitin 2017, u rrit
në 12.000 denarë për të gjitha degët
e ekonomisë deh se 90.000 qyte-
tarë sot marrin paga më të larta
mujore. 

“Angazhimet e Qeverisë për më
shumë para në çdo familje, nuk
ndalojnë. Është hapur dialog socio-

ekonomik me sindikatat dhe
punëdhënësit, me qëllim që të sigu-
rohet pagë minimale e garantuar
prej 13.000 denarë që nga 1 korriku”,
tha Boshjakovski. Përveç pagës mi-
nimale, tha Boshnjakovski, po rri-
ten edhe pensionet. “Nëse në fund
të vitit 2016, pensioni mesatar ka
qenë 13.754 denarë, sot është 14.580
denarë që është për 826 denarë më
shumë”, the zëdhënësi i Mile Bo-
shnjakovski. 

Publicitet

QEVERIA NUK SHFUQIZON MASËN PËR EPIDEMINË E FRUTHIT

Pa vaksinim, s’ka
regjistrim të filloristëve

“Vaksinimi është i
obliguar. Në klasën e
parë nuk do të mund
të regjistrohen
fëmijët që nuk janë të
vaksinuar. Ligji për
arsim fillor, neni 46,
paragrafi 2 është i
qartë”, tha
Boshnjakovski
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Urim HASIPI

Tetovë, 2 maj - Edhe përkundër ra-
portimeve se në mbarë vendin
duke përfshirë edhe Tetovën, num-
ri i nxënësve shënon rënie,
megjithatë në Komunën e Tetovës
insistojnë se numri është konstant
vite me radhë duke u thirrur në
numrin e nxënësve që regjistrohen
në klasë të parë. Kompetentët,
madje insistojnë se ka edhe shtim
të numrit të nxënësve. 

“Në suaza të Komunës së Te-
tovës, në shkollat fillore ne nuk
kemi ulje të numrit të nxënësve.
Në territorin e Komunës së Te-
tovës, disa vite me radhë, kemi një
shtim të numrit të nxënësve që
regjistrohen në klasë të parë.
Gjithashtu, edhe në klasat e tjera
të shkollës fillore, kemi edhe mi-
grim në qytetin tonë, me çrast
kemi dhe një numër të nxënësve
që regjistrohen në klasë të dytë,
tretë, katër, pestë deri në klasë të
nënta të arsimit fillor. Edhe këtë
vit, jemi në pritje që i njëjti trend të
ruhet dhe të kemi një ruajtje kon-
stante të numrit të nxënësve që do

të regjistrohen në klasë të parë, por
ndoshta do të kemi edhe një sh-
tim të vogël të numrit të nxënësve
që do të regjistrohen në vitin
shkollor 2019/20”, thotë Ahmet
Qazimi, udhëheqës në Sektorin
për Arsim në Komunën e Tetovës.
Tashmë në shkollat fillore do të fil-
lojë regjistrimi në klasë të parë. Si-
pas dikasterit të arsimit, pritjet
janë që në shkollat fillore në Te-
tovë të regjistrohen mbi 1200
nxënës. 

“Sipas të dhënave që i kemi
marrë nga organet kompetente
sivjet duhet që të regjistrohen 1675
nxënës, prej të cilëve 1466 nxënës

janë nxënës që duhet të regji-
strohen në paralelet me arsim në
gjuhën shqipe, 179 nxënës në para-
lelet në gjuhën maqedonase dhe
30 nxënës me mësim në gjuhën
turke. Pritjet janë të atilla që duke
patur parasysh që një pjesë e këty-
re nxënësve janë të shpërngulur
në perëndim apo diku tjetër, num-
ri i nxënësve që do të regjistrohen
në klasë të parë të jetë në suaza
të numrave të vitit të kaluar, ashtu
që shpresojmë që regjistrimet
këtë vit të jenë prej 1250 deri në
1300 nxënës, që duhet të ruhet
trendi i rritjes se numrit të nxënë-
sve duke pas parasysh faktin që

para 6 viteve, në klasë të parë ishin
të regjistruar 1130 nxënës, kurse
sivjet kemi të regjistruar 1250
nxënës. Ashtu që edhe sivjet jemi
në pritje që ky trend të ruhet dhe
të kemi konstantë numrin e
nxënësve që do të regjistrohen në
klasë të parë, por edhe shtimin e
nxënësve që do të regjistrohen”,
shprehet Qazimi. 

Në ndërkohë, sipas raportime-
ve të mëhershme të gazetës Koha,
në vendbanimet rurale, sidomos
në Malësinë e Tetovës, ka rënie
drastike të numrit të nxënësve.
Nga Komuna e Tetovës theksojnë
se kjo i dedikohet migrimit fshat-

qytet. Por, prej atje nuk përjash-
tojnë mundësinë që shumë ba-
norë bashkë me familjet e tyre të
kenë braktisur vendin dhe të jenë
larguar jashtë në shtetet e
Evropës. “Është fakt që në disa
vendbanime rurale kemi prej viti
në vit ndryshueshmëri të numrit
të nxënësve, mirëpo në kohë të
fundit edhe në fshatrat e Malësisë
është duke u ruajtur numri kon-
stant i nxënësve që regjistrohen
në klasë të parë. Duhet të keni pa-
rasysh periudhën kohore vitin
1981, dhe tani jemi në vitin 2019,
pra kemi një distancë kohore pë-
rafërsisht prej 40 viteve, duhet të
kemi parasysh faktin që në atë pe-
riudhë shkolla në Shipkovicë ka
qenë shkollë qendrore në të cilën
ka qenë në të cilën kanë gravituar
dhe fshatrat e tjera të Malësisë
duke filluar nga Bozofca, Veshalla,
Brodeci, Shipkovica, dhe të gjitha
këto fshatra si shkollë qendrore e
kanë pasur shkollën e Shipkovicës,
dhe është fakt se shkolla fillore në
atë periudhë ka pasur numrin e
nxënësve, shifër të cilën ju e keni
përmendur. Tani në kohë të fundit,
të gjitha fshatrat kanë shkollat e
veta fillore dhe numri i nxënësve
në qoftë se mblidhet nga të gjitha
shkollat që gravitojnë në fshatrat e
Malësisë do të kemi një numër që
është përafërsisht i njëjtë me atë
numër”, deklaroi Qazimi.

Filmi “Bal Kaymak” shfaqet
në shkollën Maarif 
Tetovë, 2 maj - Në kuadër të Javës së Filmit Turk në Maarif
International Schoole para nxënësve dhe pedagogëve të
kësaj shkolle është shfaqur filmi “Bal Kaymak” apo siç
përkthehet në shqip “Krem Mjalti”,xhirimi i të cilit është
realizuar në Maqedoninë e Veriut me pjesëmarrje të
regjisorëve, producentëve dhe aktorëve të shquar të ki-
nematografisë turke. Sipas këshilltarit të lartë në Mini-
strinë e kulturës, Behixhudin Shehapi ky eveniment rea-
lizohet me mbështetjen e Ministrisë së kulturës të
Republikës së Turqisë dhe drejtorisë për kinematorgafi
në Turqi në sajë të një bashkëpunimi me Agjencinë e fil-
mit dhe Ministrinë e kulturës së Maqedonisë së Veriut ku
kjo e fundit ka dhënë një mbështetje për realizimin e kë-
tij evenimenti në Maqedoninë e Veriut. “Java e filmit turk
është një eveniment, i cili mbështetet nga Ministria e
Kulturës dhe Turizmit të Turqisë nën patrionazhin e Mi-
nistrisë së kulturës së Maqedonisë së Veriut, dhe me
mbështetjen e Fondacionit Ensar, gjithashtu do të sh-
frytëzoja nga rasti për të falënderuar edhe shoqatën hu-
manitare El-Hilal, e cila organizatë ka kontribuar për or-
ganizimin e javës së filmit turk. Ne mendojmë se
interesimi i qytetarëve për Javën e Filmit turk ka qenë
mjaft i kënaqshëm dhe shpresojmë se regjisorët, aktorët,
produecentët, organizatorët dhe pronarët e shtëpive ki-
nematografike janë larguar nga Maqedonia e Veriut me
mbresa shumë pozitive dhe me siguri se do të kthehen
përsëri për aktivitete konkrete, prandaj le të jetë ky apel i
im që ky bashkëpunim të jetë shumë më i madh dhe jam
shumë i kënaqur që ne si organizatorë kontribuam që
punëtorët e filmit të njihen drejtpërsëdrejti dhe të
shijojnë estetikën e filmit”, tha Murat Tufan, përfaqësues
i Drejtorisë për kinematografinë turke. (U.H)

Tetovë, 2 maj - Është promovuar libri
“Komuna e Zhelinës,  dikur dhe sot” i
autores Fatime Sherifi. Autorja Sheri-
fi në bashkëpunim me profesorin
Shpëtim Cami me botimin e këtij libri
kanë prekur historinë e Komunës së
Zhelinës, duke përfshirë qeverisjen
lokale, arsimin, sistemin shëndetësor,
kulturën, artin, biznesin dhe shoqë-
rinë civile në të gjithë komunën. Au-
torja Fatime Sherifi në fjalën e saj para
të pranishmëve nënvizoi se ky libër
ka një vlerë historike pasi që në përm-
bajtjen e tij trajton historikun e Ko-
munës së Zhelinës, arsimin, artin, kul-
turën, dhe tema të tjera.“Në fillim

duke menduar se si t’i ofrojmë ven-
dit dhe qytetarëve diçka të dobishme
dhe të frytshme. Si pikënisje ishte rea-
lizimi i një reviste mujore bashkë me
studentët tjerë të universitetit por
meqë ata nuk shprehën interes, unë
nuk desha që kjo ide të shuhet, doja
dhe dua që të bëj më të mirën për ven-
din tim, sepse çdo ditë që nuk pu-
nojmë për vendin i kemi bërë dëm
vendit. Në këtë mënyrë u zhvilluan
idetë tona duke shprehur propozime
të ndryshme, dhe si përfundim u ven-
dos që të startojmë me realizimin e
idesë së propozuar nga profesori

Shpëtim Cami. Për botimin e një libri
si një burim dije, duke i nxit lexuesit
që të pasurohen sa më shumë me
informacione rreth historisë së këtij
vendi” thotë autorja. Në promovimin
e libri morën pjesë familjarë, miq dhe
qytetarë, përfshirë edhe kryetarin e
Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, i
cili në fjalën e tij para të pranishmëve
ka vlerësuar lartë këtë libër dhe au-
tores i ka uruar suksese të mëtutjesh-
me. Ky është libri i parë i autores Fati-
me Sherifi, e cila është studente e vitit
të tretë Bachelor në Fakultetin e
drejtësisë. (U.H)

Promovohet libri “Komuna e Zhelinës, 
dikur dhe sot”

Në promovimin e libri
morën pjesë familjarë, miq
dhe qytetarë, përfshirë edhe
kryetarin e Komunës së
Zhelinës, Blerim Sejdiu, i cili
në fjalën e tij para të
pranishmëve ka vlerësuar
lartë këtë libër dhe autores i
ka uruar suksese të
mëtutjeshme

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

KOMUNA E KËNAQUR ME NUMRIN E NXËNËSVE

Tetova pret 1200 filloristë
Tashmë do të fillojë
regjistrimi në klasë të
parë, ku sipas
dikasterit të arsimit,
pritjet janë që në
shkollat fillore në
Tetovë të regjistrohen
mbi 1200 nxënës

Koha
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vite më parë, kur punoja
si reportere në Romë,
rrugës për në shtëpi
hasa Silvio Berluskonin,

të rrethuar nga truprojat përpara
kryeministrisë. Fytyra e tij e qeshur,
enkas për kamerat, si gjithnjë, kërkon-
te me sy për gazetarë me të cilët të
fliste. Lajmi që donte të jepte, perso-
nalisht, ishte për një ndryshim qeve-
ritar që do ta lejonte miliarderin e me-
diave në Itali të vazhdonte e të bëhej
kryeministri më jetëgjatë. I mbajta
shënim fjalët e tij, ia dërgova një krye-
redaktori dhe shkova në shtëpi. E pa-
shë sërish gjatë viteve, edhe në një
mbrëmje që nuk harrohet lehtë, kur
ftoi me shaka gazetarët nga Financial
Times, Economist dhe Wall Street
Journal për një festë “bunga-bunga”.
Këtë javë, Berluskoni u dërgua me
urgjencë në spital, për një operim të
papritur, dhe u detyrua të anulojë një
tjetër konferencë për shtyp, kur do të
jepte një tjetër lajm për gazetarët.

Mjeku tha se Berluskoni është gati
të kthehet në front, brenda pak ditë-
sh. Dhe ai s’është i vetmi miliarder në
Itali që po përpiqet të rikthehet prapë
në krye, edhe pse të gjitha shenjat u
thonë që duhet ta lënë me aq. Dy 80-
vjeçarë të tjerë duket se po kthehen
në ballë të bizneseve që kanë theme-
luar vetë. Luçiano Beneton është
kthyer të drejtojë grupin e tij të ve-
shjeve, ndërsa Leonardo Del Vekio,
jetimi që ngriti kompaninë botërore
të syzave, Luxottica, i befasoi të gjithë
kur deklaroi se do ta vazhdonte drej-
timin edhe pas bashkimit me “Essi-
lor” të Francës. Sigurisht, të vazhdosh
të punosh kur je 80 vjeç është diçka
për t’u lëvduar, dhe s’është dukuri ek-
skluzive e Italisë. Uoren Bufet, në
SHBA, është një investues veteran që
javën e shkuar tha për Financial Ti-
mes se po argëtohej më shumë se çdo
88 vjeçar tjetër në botë, duke drejtuar
kompaninë e tij.

Por këmbëngulja e Berluskonit,
Benetonit dhe Del Vekjos sjell pyetjen
interesante, për jetëgjatësinë e egoiz-
mit mes super-të-pasurve që i kanë
ngritur bizneset vetë. Të tre këta biz-
nesmenë janë kthyer në krye kur kanë
ndier se grupi që kanë krijuar ka nisur
të futet në krizë, dhe kanë menduar se
s’mund ta zgjidhë askush tjetër veç
tyre. Të gjithë janë pronarë dhe the-
melues të bizneseve të tyre, ndaj
mund të bëjnë ç’të duan. Madje,
mund të ndihen të shfajësuar edhe
po të dështojnë.

Rikthimi i Berluskonit në biznes
dhe politikë vjen pasi francezi Vin-
sent Bolore i bleu një pjesë të peran-

dorisë mediatike, ndërsa mbësh-
tetjen politike ia morën populistët e
rinj. Berluskoni e largoi Bolorenë, pas
kësaj. Benetton u kthye sepse nuk e
shihte dot më rënien e kompanisë. Ai
ka nisur një ndryshim rrënjësor nëpër
dyqanet e Benetton, dhe organizoi
një shfaqje mode te Java e Modës së
Milanos. Del Vekjo sikur është rinuar
nga bashkimi i kompanisë së tij me
Esilorin francez, sipas njerëzve që ka
pranë. Ai nuk sheh asnjë arsye se pse
duhet t’ua lërë francezëve drejtimin,
duke qenë aksioneri më i madh. Me

më shumë se 30% të aksioneve, ai
mund të mbizotërojë. Megjithatë, ne-
voja për të bërë heroizma të tilla po u
vjen për shkak të dështimeve të më-
parshme që i kanë nisur po vetë. Këto
probleme nuk do të kishin ndodhur
sikur këta drejtues të kishin an-
gazhuar menaxherë të kualifikuar, që
vite më parë, e të kishin zbatuar pla-
ne për kalimin e pushtetit.

Italia është sot një vend i zemë-
ruar, i mbushur me frikë dhe rënie
ekonomike, pjesërisht për shkak të
lëvizjeve ekonomike që nisën që kur

Berluskoni ishte në pushtet, por edhe
falë brezit të vjetur që nuk diti t’u
bëjë vend të rinjve. Salvini, drejtuesi
i zgjuar dhe i frikshëm i ekstremit të
djathtë, që është njëkohësisht krye-
ministër në pritje, përfitoi nga
mundësia vetëm sepse Berluskoni
nuk diti t’i hapë rrugë një trashëgim-
tari politik në qendrën e djathtë.

Media italiane, e zvogëluar për
shkak të ligjeve shtrembëruese që u
vunë në zbatim kryesisht për shkak të
konfliktit të interesit që kishte Ber-
luskoni, tani janë të brishta përpara
korporatave që blejnë e shkatërrojnë.
Zara spanjolle dhe H&M suedeze po
mbizotërojnë në terrenin që duhej
t’i shkonte natyrshëm Benetonit,
vetëm sepse themeluesi italian nuk
mundi ta pranojë kërcënimin që i vin-
te nga “moda e shpejtë”. 

Dhe kthimi i Del Vekjos në front
bëri që të largoheshin drejtues të ta-
lentuar, që ishin zhvilluar brenda
kompanisë. Ata kanë shkuar në kom-
pani të tjera të mëdha, si Eataly, Bru-
nello Cucinelli dhe Lavazza, në vend
që të vazhdonin të drejtonin shk-
rirjen e Esilor Luxotikas për vitet e
ardhshme. Koha është diçka që
tetëdhjetë vjeçarët nuk e kanë përk-
rah.

(Financial Times)

Media italiane, e
zvogëluar për
shkak të ligjeve
shtrembëruese
që u vunë në
zbatim kryesisht
për shkak të
konfliktit të
interesit që kishte
Berluskoni, tani
janë të brishta
përpara
korporatave që
blejnë e
shkatërrojnë.
Zara spanjolle
dhe H&M
suedeze po
mbizotërojnë në
terrenin që duhej
t’i shkonte
natyrshëm
Benetonit, vetëm
sepse themeluesi
italian nuk mundi
ta pranojë
kërcënimin që i
vinte nga “moda e
shpejtë”

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Rikthimi i parezistueshëm i
miliarderëve italianë Nga

Rejçëll SANDERSON
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T
ë Dielën, është 5 Maji. Për
ata që s’e dinë, më 5 Maj,
festohet shëngjergji! Fe-
sta më popullore, ndër të

gjithë festat tjera. Për ata që s’e
dinë shëngjergji është dita e verës.
Traditë e mbetur nga të lashtit
tanë, si amanet. Amanet e kemi
këtë ditë feste, me lodra dhe valle,
me këngë e hare ... ndërsa shijohet
edhe mish-qenxhi i pjekur. Fe-
stohet, ... sekush sipas mundësi-
ve, dikur festohej me bollëk, ... ma
merr mendja se akoma vazhdon
tradita ... tradita është një kujtesë
e fuqishme në çdo shoqëri. 

Shëngjergji në kalendarin
tonë popullor ka një magji të po-
saçme , sepse festohet ardhja e
verës, kur mbillet bereqeti, gjelbë-
rohet fusha e mali, kur bagëtia del
nga ahuri dhe kullot livadhet, ...
pra, festohet mirëqenia me bere-
qet të begatë. Përafërsisht ky është
tregimi për shëngjergjin tonë të

famshëm. 
Ditën e shëngjergjit, sivjet

kemi edhe zgjedhjet për Kryetarin

e Shtetit tonë me emër të ri Maqe-
donia e Veriut. Prandaj, kemi një
rast më të veçantë se votimet e
mëparshme. Ky është një rast dhe
koincidencë, për të zgjedhur një
Kryetarë të ri të shtetit. Edhe ky
shtet më në fund, pas tre dekada-
ve, ta nisi me këmbë të mbarë dhe
me ogur të bardhë, drejt synimit të
të gjithë neve, për në Europë. Pasi,
e përcjellim kryetarin e vjetër bak-
suz, nursus dhe ogursuz, është
rendi që të dalim “i madh e i vogël”
dhe ta zgjedhim kandidatin kon-
sensual Stevo Pendarovski , i cili
duket ma ogurbardhë, se ky ish
kryetari tashmë. Këtë që e them,
mund ta vërtetoni lehtësisht.
Vetëm i shikoni syretat! Syreti flet
gjithmonë, më shumë se 1000
fjalë! 

Kandidati Pendarovski, me
programin dhe konceptin e ri po-
litik na çon drejt Europës, me op-
timizëm dhe shpresë, për mirëqe-

nie për të gjithë qytetarët njësoj
dhe për një shtet ku do sundojë
ligji njësoj për të gjithë, siç e jep
fjalën ky kandidat:”shtet të drejtë
dhe të barabartë për të gjithë qy-
tetarët e Maqedonisë së Veriut”.
Këto zgjedhje janë një shans aq i
pritur për të gjithë ne! 

Dhe, ja ironia e madhe ! Histo-
ria është një hajgarexhi lozakoq!
Të gjithë pajtohen se rruga për
n’Europë, varret nga vota e shqip-
tarëve. Ky shëngjergj, sikur është i
porositur prej vet -Zotit xhel’le-
shanuhu- të votojmë ‘i madh e i
vogël’ për kandidatin që na prin
drejt Europës, e ky është Penda-
rovski. Ka nga shqiptarët edhe pa-
triotë të tillë që dyshojnë në këtë
rrugëtim, për shkak të interesave
personale dhe tinëzare, dhe të
cilët përpiqen ta çojnë ujin në
drejtim të kundërt. Por, këtë herë
nuk duhet t’i besojmë askujt,
vetëm duhet ta ndjekim zemrën

dhe mendjen tonë. Këtë
shëngjergj duhet t’ia kushtojmë
ardhmërisë sonë dhe të nipërve
dhe mbesave tona. Ne ndoshta jo,
por ata një ditë të jenë qytetarë të
nderuar evropianë të barabartë
me popujt tjerë. Kaq thjeshtë
është puna e zgjedhjeve për Krye-
tarë-Shteti. 

Vota jonë më 5 Maj është
shumë më shumë e vlefshme se
sa mendojnë disa nacionalistë
tanë të regjur, që çojnë akoma ina-
te të habitshme, me të cilat me
qëllim ose pa, e çojnë ujët në mul-
lirin e kundërshtarëve të interesit
të shqiptarëve në Maqedoninë e
Veriut. Vota ‘i madh e i vogël’ e sh-
qiptarëve më 5 Maj për Stevo Pen-
darovskin, do jetë një kredi e vlef-
shme politike për atë si kryetar
shteti dhe për vet shtetin. Këtë
shëngjergj, shqiptarët vendosin:
e duan Europën në Maqedoni, apo
e duan Maqedoninë në Rusi!

N
ë Berlin të hënën në
mbrëmje u takuan dy
Evropa. Skena e takimit
të kujtonte atë ushtarin e

armatës jugosllave, të cilin gjatë
luftës së shkurtër në Slloveni ga-
zetarët e pyetën se çfarë po bënte
në mal bashkë me shokët e tij.
Ushtari, një boshnjak, tha: “Ata po
bëjnë sikur po shkëputen, ndërsa
ne po bëjmë sikur nuk po i
lejojmë”.

Edhe në Berlin u këndua kënga
e vjetër - vendet e Ballkanit duhet
të hyjnë në BE, duhet të inte-
grohen, reformohen, ato kanë një
perspektivë të anëtarësimit, ju kuj-
tohet - verë, viti 2003, Samiti i Sela-
nikut. Më 2023 bëhen 20 vjet. Tani
jemi në vitin 2019. Në BE ka hyrë
vetëm Kroacia, dhe ka diplomatë
të BE-së që edhe për këtë hap janë
bërë pishman, kur të merren pa-
rasysh roli destruktiv i Kroacisë në
Bosnjë, polarizimi agresiv i shoqë-
risë kroate mes “ustashëve” dhe
“partizanëve”, gjendja e keqe eko-
nomike, ikja masive e qytetarëve
kroatë. Që nga viti 2003 shumica e
vendeve të Ballkanit bëjnë sikur
po përgatiten për t’u integruar në
BE, në të vërtetë që nga atëherë
suksesi më i madh i politikanëve
që kanë sunduar në vendet e rajo-

nit është pasurimi i tyre marra-
mendës, krijimi i rrjeteve klienteli-
ste, përvetësimi i resurseve shtetë-
rore. Pra, BE-ja bën sikur po i
integron shtetet e Ballkanit, e Bal-
lkani bën sikur po integrohet. Një
lojë tashmë transparente nga e cila
janë lodhur shumë qytetarë, sido-

mos në Kosovë e Shqipëri, dy ven-
de që kanë humbur shumë shanse
për shkak të politikanëve të paaftë
dhe të diskredituar. (Kjo nuk do-
methënë se vendet e tjera të rajo-
nit nuk kanë politikanë të paaftë,
por së pari të merremi me hallet
tona).

Projekti për integrimin e Bal-
lkanit në BE tani për tani duhet të
konsiderohet si i dështuar. Samiti i
Berlinit ishte vetëm një përpjekje
për t’iu bërë bilanc harresave, dë-
shtimeve, injorimeve dhe aleanca-
ve fatale të Perëndimit me autok-
ratët e rajonit. Ka qenë e ditur se
herët apo vonë aleanca me autok-
ratë do t’i kthehet si bumerang Ba-
shkimit Evropian. Bumerangu
shihet sidomos në qasjen e BE-së
dhe sidomos të Gjermanisë ndaj
çështjes së Kosovës. Në vitin 2011,
kancelarja Angela Merkel erdhi për
vizitë në Beograd. Atëbotë shef i
shtetit ishte Boris Tadiqi. Në konfe-
rencën për media Merkel tha se
Serbia duhet të lëvizë drejt
njohjes. Tadiq kundërshtoi ashpër.
Pastaj në pushtet erdhi Aleksandër
Vuçiqi, i cili tha se po e lexonte Max
Weberin dhe se ishte i entuziaz-
muar me etikën protestante të
punës. Gjermania gjeti rehatin. Me
një ish-ultranacionalist që lexon

Max Weberin mund të bëhen
mrekulli, menduan me gjasë jo
pak diplomatë gjermanë. Serbisë
nuk iu bë presion.

Me çështjen e Kosovës u morën
burokratët cinikë të Brukselit dhe
në katër vjetët e fundit kryediplo-
matja e BE-së Federica Mogherini,
e njohur për qëndrimet e saj pro-
ruse dhe proserbe. Ndërsa gjer-
manët qëndronin anash, gjërat
dolën nga binarët. Aleksandër
Vuçiqi dhe partneri i tij kosovar,
Hashim Thaçi, me miratimin e Mo-
gherinit filluan të diskutonin mbi
korrigjimin e kufijve, të përkrahur
me ide, propagandë e logjistikë
nga politikanët austriakë, lobistët
në Washington e Paris, publicistët
e Sorosit, që pasi e kanë shurdhuar
opinionin një çerekshekull kundër
ndryshimit të kufijve, tani thonë:
po kush është Evropa që të pen-
gojë dy politikanë të zgjedhur në
mënyrë demokratike për të gjetur
zgjidhjen e një konflikti mes tyre.
Kështu mendon, për shembull,
bullgari Ivan Krastev, por i njëjti do
të ishte i gatshëm të pohonte edhe
të kundërtën nëse pas rrudhjes së
Kosovës shqiptarët do të kërkonin
rrudhjen e Maqedonisë dhe Malit
të Zi, sepse, e kuptoni, nëse për 40
mijë serbë të veriut prishet një sh-

tet - përse të ekzistojë një shtet
tjetër që ka larg mbi 400 mijë sh-
qiptarë? Ndërsa është hapur kapi-
tulli i ndryshimit të kufijve, Alek-
sandër Vuçiqi tani nuk ka arsye të
tërhiqet. Nëse nuk pranohet
ndarja siç e ka diskutuar me part-
nerin e tij kosovar dhe me duar-
trokitjen e Federica Mogherinit
dhe fallxhiut politik Johannes
Hahn, atëherë Vuçiqi do të kërkojë
një "republikë serbe" brenda Ko-
sovës. Çka është më mirë për Ko-
sovën? "Korrigjimi" i kufijve apo sh-
teti jofunksional? Qe, pra, para
çfarë dileme e kanë sjellë vendin
politikanët që kanë sunduar Ko-
sovën nga viti 1999. Tani Vuçiq
vetëm thotë: pa kompromis nuk
ka zgjidhje, sepse në Serbi nuk ka
politikan që e pranon Kosovën "pa
kompromis". Kompromisi është:
"të marrim çfarë mund të marrim",
këtë e ka theksuar Vuçiq shpesh.
Në prag të samitit ai e quajti Ko-
sovën djep të mafisë. Në Berlin An-
gela Merkel ishte në rolin e rojtares
së mullirit, të cilën e ka zënë gjumi
me vite ndërsa mulliri ka bluar -
drejt ndarjes së Kosovës sipas
agjendës së Aleksandër Vuçiqit
dhe Vladimir Putinit dhe partnerë-
ve të tyre shqiptarë në Prishtinë
dhe Tiranë. (koha.net)

Dy Evropa

Projekti për integrimin e
Ballkanit në BE tani për
tani duhet të
konsiderohet si i
dështuar. Samiti i
Berlinit ishte vetëm një
përpjekje për t’iu bërë
bilanc harresave,
dështimeve, injorimeve
dhe aleancave fatale të
Perëndimit me
autokratët e rajonit

Vota ‘i madh e i vogël’ e
shqiptarëve më 5 Maj për
Stevo Pendarovskin, do
jetë një kredi e vlefshme
politike për atë si kryetar
shteti dhe për vet shtetin.
Këtë shëngjergj,
shqiptarët vendosin: e
duan Europën në
Maqedoni, apo e duan
Maqedoninë në Rusi!

Më 5 Maj shqiptarët vendosin: 
E duan Europën, apo e duan Rusinë Nga

Shaqir ISLAMI

Nga
Enver ROBELLI

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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KOHA: Je kthyer me një klip të
ri?...bëhet fjalë për një klip të gë-
zueshëm apo të trishtuar?

Me sa më shumë punë të them,
tash se klipi i fundit erdha me ba-
ladë, për më tutje mendoj të vij pak
më ndryshe se na erdhi vera.

KOHA: Me çfarë imazhi prezan-
toheni në këtë videoklip?

Gjithmonë kam pasur stilin e
thjeshtë dhe të mos dal vulgare,
thjeshtë me tesha të zeza dhe diçka
të veçantë që ishte në klipin e fundit
që unë nuk kisha përdorur
asnjëherë kapele dhe mu duk vetja
pak më ndryshe.

KOHA: Klipi i paraprinë albu-
mit që ju përgatiteni të hidhni ne
treg?

Po, mund të them që erdhe tre
këngë të bëj gati albumin, më në
fund do kem dhe një album timin.

KOHA: Mendoni se muzika e
këtij albumi do të godasë në treg?

Ajo varet nga publiku si do e pre-
së, ndodhin çudira ndonjëherë e
pret shumë e godet pak dhe e
kundërta, më mirë t’ia lëmë kohës.

KOHA: Besoni tek festivalet që
organizohen dhe çmimet që jepen
në to?

Të flas për festivalin që kam
marrë pjesë para shumë viteve "Top
Fest" aty ka qenë çdo gjë korrekt,
kush ka pasur këngë të mirë e kanë
shpërblyer si duhet, për tjerat festi-
val nuk mund të flas se nuk kam
marrë pjesë.

KOHA: Mendoj se këngët tuaja
kanë tekste të bukura. Është i
rëndësishëm për ju teksti?

Për mua shumë rëndësi ka tek-
sti, çdoherë kur dëgjoj një këngë e

shoh tekstin pastaj dëgjoj melodinë.
KOHA: Keni provuar sigurisht

të shkruani tekstin e ndonjë kënge,
a ka ndonjë autobiografi?

Nuk them që nuk kam provuar
të shkruaj por ende nuk kam pro-
vuar te këngët e mia, mendoj që
duhet ende punë që të nis të shk-
ruaj bukur…

KOHA: Këndoni gjithmonë
”live”. Çfarë ndjesie te shkakton sh-
faqja para publikut me ”play
back”?

Gjithmonë live kam kënduar
kam bendin tim XXL Band 10 vite
bashkë, kemi performuar në këto
vite shumë pak playback dhe që nuk
mbaj mend ku, por vetëm një gjë e
di se jam nervozuar gjithmonë me
këndimin tim playback.

KOHA: Vihet re së fundi
një tendencë e këngëtarëve për të
bashkëpunuar me njëri-tjetrin. Ju
kujt do t'ia vinit syrin?

Ka shumë këngëtarë që kisha
dashur të bashkëpunoj e që shumë
vështirë është të zgjedh, por më pël-
qen Dhurata Dora, ka ngjyrën e zë-
rit shumë unik.

KOHA: Është e nevojshme që
një këngëtarë të provokojë në
skenë, apo s'mund të kuptohet një
këngëtarë i pëlqyeshme sot pa pro-
vokimet skenike?

Nuk jam e mendimit për këto
provokime në skenë për fat të mirë
kam marrë mësim nga babai im dhe
publiku jonë e do këngëtaren që nuk
provokon dhe këndon ashtu si
duhet.

KOHA: Si e organizon Elita një

ditë, një javë, një muaj, një vit, për-
veç këngës a keni angazhime të tje-
ra?

Nuk bëj plane asnjëherë për
ditë, javë ose muaj, zgjohem në
mëngjes e pi kafen me shoqëri,
njëherë merrem vetëm me muzikë
e shpresoj që të mbaroj fakultetin
dhe të jem mësuese e muzikës.

KOHA: Imazhi juaj skenik
adhurohet nga publiku, ju pëlqen
kjo gjë?

Më pëlqen tejmase, kam marrë
një mbështetje të madhe për ve-
shjen time që të filloj nga cover-I
‘Dashni’ e Majkut që ishte me atlete
dhe një bluzë e thjeshtë.

KOHA: E shikoni karrierën si
një mundësi të mirë për të qenë e
lumtur?

Për mua lumturi është që të jetë

familja ime shëndosh e mirë, pastaj
karriera bëhet nëse do.

KOHA: Ju ka lindur ndonjëherë
dëshira t'i ikni realitetit?

Jo si kam ikur asnjëherë ashtu si
ka qenë e kam pranuar, e mirë apo e
keqe.

KOHA: Besoni tek dashuria me
fund te lumtur?

Dashuria është pjesa më e
bukur e jetës tonë, po se të gjithë
ndonjë ditë do vdesim ajo dihet…

KOHA: Po tek fundi i një dashu-
rie pasionante?

Këtu nuk e di si ta them, ndosh-
ta po.

KOHA: Tek kalimi i një dashurie
në miqësi?

Këtë ende nuk e kam provuar
(qesh).

KOHA: A keni ndonjë ide të
qartë për martesën?

Po kam, edhe dasmën e kam
gati si do e bëj vetëm burrin ende se
kam gjetur po do vijë së shpejti, të
jem një nënë shumë e mirë dhe të
mburren fëmijët e mi me mua.

KOHA: Jeni tipi i femrës që
shikoni vetëm përpara apo ktheni
shpesh kokën mbrapa?

Jam tip i femrës që shoh vetëm
para, nëse do isha kthyer kokën
mbrapa nuk do isha këtu.

ELITA 

ZIBERI
Sikur të ktheja kokën pas,
nuk do isha këtu ku jam

SI ËSHTË ELITA NË … 
- një studio regjistrimi?
jam pak nervoze se dua
të kryhet kënga që e
këndoj sa më shpejtë
nuk kam qejf të
lazvdroj veten sepse
mendoj që do del më
keq kënga nëse rri e
këndoj 1000 herë. - një
studio fotografike?
ndihem shumë mirë,
mund të them se e
qetësoj trurin. - një klub
nate? varet lloji i
muzikës që ka klubi,
nëse nuk ka muzikë
shqip, unë nuk kaloj
aspak mirë. - para
pasqyrës? duke
kënduar dhe normal
duke u rregulluar. -
fletët e një ditari? nuk
preferoj të kem ditar. -
miqësitë e vjetra? ende
kam kontakte dhe i
kam afër vetes, jo krejt
po të themi shumica
ende takohemi… 

Për Elitën nuk duhen shumë fjalë, krahas
talentit në muzikë ajo e ka atë edhe të
trashëguar. Deri më tani ka realizuar shumë
projekte ndërkohë që këndon live me bendin e
saj në shumë evenimente dhe ahengje
familjare, por për të mësuar disa gjëra më
shumë për të të lexojmë bashkë intervistën e
dhënë për InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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KOHA: Një 24 orësh i juaji?
Po zakonisht me angazhime

për shkak të profesionit që kam.
KOHA: Kur je e lirë, çfarë bën?
Në kohën e lirë më shumë pre-

feroj të lexoj ndonjë libër e të dal
me shoqe për kafe.

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

Normal që si secili artist kam
mbrëmje dhe ahengje të ndrysh-
me.

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

Ushqime deti dhe ushqime të

ndryshme varësisht nga dëshira.
KOHA: Me çfarë e josh më

shumë të dashurin?
Të kisha do e pyesja dhe do ju

tregoja (qesh).
KOHA: Blen dhe gjëra të lira

apo gjithmonë “firmato”?
Nuk ka rëndësi vlera apo fir-

ma, një gjë që më pëlqen e blejë.
KOHA: Ju ka ndodhur që të re-

fuzoni ndonjë mashkull vetëm
pse ai nuk është i bukur?

Unë mendoj se një mashkull
duhet të ketë inteligjencë e jo
bukuri.

KOHA: Tipari kryesor i karak-
terit tuaj?

E vendosur, besnike ndaj të
tjerëve dhe kokëfortë.

KOHA: Cilët do ishin të ftuarit
e një darke ideale në shtëpinë
tuaj?

Gjithmonë rrethi i ngushtë, fa-
milja dhe shoqëria.

KOHA: Cili personazh filma-
sh apo librash ju frymëzon?

Personazhi i filmit ‘Wonder
woman’ sepse tregon fuqinë e

femrës kurse personazhi i librit
‘Gualtimane Musso’.

KOHA: Dhurata që ju pëlqen
të bëni?

Zakonisht parfumet.
KOHA: Talenti që do të doje

të kishe?
Do doja të kem aktrimin.
KOHA: Deri ku do arrinit për

dashurinë? 
Dashuria është një fjalë e

madhe dhe një gjë shumë e bukur
për ata që më dhurojnë dashuri
do të arrija deri në qiellin e shtatë.

KOHA: Në cilën epokë do ki-
shit dashur të jetonit?

Në epokën e tashme.
KOHA: Ju trembin vitet që

ikin? 
Jo nuk më trembin aspak.
KOHA: Karrierë pastaj fëmijë

apo fëmijë pastaj karriera?
Për fat të mirë kam fëmijët pa-

staj karrierën ato janë pasuria ime
më e madhe në botë.

KOHA: Po sikur të ishe një
film, si do të ishte titulli i tij?

Femrat gjithmonë i’a dalin.

KOHA: Njihesh si një këngë-
tarë i muzikës live, si e sheh tre-
gun muzikorë shqiptarë?

Po kam kënduar kryesisht live
nëpër mbrëmjet muzikore që kam
pasur por tregun muzikorë shqip-
tarë e shoh gjithmonë e më
shumë duke shkuar lartë e më
lartë, jemi popull që me të vërtetë
kemi secilin zhanër dhe e bëjmë
më së miri.

KOHA: E ke pasur të vështirë
depërtimin? Nga kush ke pasur
ndihmën më të madhe në kar-
rierë?

Po kam pasur edhe kam
shumë miq artist e gazetar që më

kanë përkrahur shumë për të
depërtuar në skenën muzikore,
kam shumë miq që më kanë ndih-
muar e do e dalloja Rozana Radin
e cila më ka dhënë edhe një tekst
të mrekullueshëm.

KOHA: Sa vite u bënë që kën-
doni? Kryesisht karriera juaj
është e fokusuar në....?

Kam kënduar mund të them
radhazi për 4 vite pa pauza kurse
tani jam që dy vite larg muzikës, të
them larg si punë sepse me mu-
zikë fle e zgjohem, jam më shumë
i fokusuar në familje, ka ndodhur
gjëra të bukura në jetën time dhe
ndihem i plotësuar.

KOHA: Kush është Alberti, një
përshkrim më detaj për ata që
nuk kanë pasur mundësi të ju
njohin?

Alberti është një djalë i thje-
shtë, i afërt me njerëzit, me plot
pasion për muzikë ata që më
njohin janë me fat (qesh).

KOHA: Je duke bërë gati
ndonjë projekt të ri, nëse po na
fol rreth bashkëpunëtorëve?

Kam nisur shumë projekte dhe

i kam lënë në gjysëm ende nuk ka
asnjë gjë konkrete, ende asnjë
projekt nuk ka prekur telat e
zemrës.

KOHA: Si e nise këtë vit, do
ketë ndonjë surprizë tjetër për
publikun?

Këtë vit e nisa me plot dashuri
me plot jetë e ambicie edhe
projektet e surprizat i kam men-
duar e shpresoj që mos të mbesin
vetëm plane. 

TEUTA THAÇI

Femrat gjithmonë ia dalin
Këngëtare e muzikës live, atje ku kërkohet
muzika e bukur sigurisht që është Teuta
Thaçi. Në këtë intervistë me të për InfraRed të
gazetës KOHA, këngëtarja kosovare tregon
më shumë rreth vetes dhe jetës së saj

Ka nisur me muzikë në moshë të re ndërsa po
pauzon për t’u rikthyer prapë e për të vazhduar me të
njëjtin ritëm. Alberti ka kënduar kryesisht live në
mbrëmjet e tij e këtë e tregon edhe në një bisedë të
realizuar për InfraRed të gazetës KOHA

ALBERT RADI

Ndihem i plotësuar

Koha
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KOHA: Me çfarë energjie dhe
tempo e keni nisur këtë vit?

Pasi kemi ndërruar lokacionin
dhe gjendemi në sallonin e ri është
shumë diçka befasuese dhe pu-
nojmë me energji më të re dhe më
të bukur, falë ekipit tim dhe
klientëve tanë që na besojnë rrite-
mi bashkë me dëshirën për të ecur
vetëm përpara.

KOHA: Mund të na tregoni të
rejat nga studio e juaj për këtë
vit?

Të reja ka sigurisht shumë
duke filluar nga grimi i përher-

shëm në sy, buzë dhe vetulla për-
mes teknikave të reja për ngjyrosje
të flokëve dhe tretmani për fytyrë
dhe trup që janë shumë të rëndë-
sishme për bukurinë e një femre e
sigurisht tashmë praktikohet edhe
tek meshkujt.

KOHA: A ka ndonjë gjë inte-
resante për maturantët që të vizi-
tojnë studion tuaj?

Në prag të maturave, stili më i
kërkuar për flokë është kthesa të
lehta ose flokë të dredhura sepse
duket më shkëlqyese dhe e kujdes-
shme sepse sigurisht që duhet për
mbrëmje, në lidhje me grimin më
shumë kërkojnë highlighter, sy të

rregulluar bukur dhe buzë më
natyrale pasi është në trend botë-
rorë e jo vetëm tek ne, e pasi të
rinjtë ndjekin trendet botërore nuk
surprizohem nga kërkesat e tyre
dhe pajtohem plotësisht, këshilla
ime është që të mos e teprojnë me
gjëra por të zbukurojnë më shumë
veten.

KOHA: Pse duhet patjetër ma-
turantët këtë vit të ju vizitojnë?

Një trend shumë i madh tek ne
është rritja e flokëve artificiale, so-
lariumi që jep një ngjyrë shumë
natyrale dhe pamje adekuate për
atë mbrëmje, thonjtë dhe qerpikët
janë gjithashtu të rëndësishme që

tek ne janë shumë natyral e që
patjetër duhet të na vizitojnë.

KOHA: Profesionalizmi juaj
është treguar ndërvite, më thuaj
si kanë kaluar këto vite dhe si jeni
rritur profesionalisht?

Kur flasim për profesionalizëm
e rëndësishme është që të jemi në
hap me trendet botërore, të
përgjegjshëm dhe të disponue-
shëm në secilin moment e për se-
cilin klient, dhe të mos harrojmë se
nëse nuk jeni pozitiv dhe miqë-
sorë, e gjitha bie në ujë, dashuria
ndaj punës dhe njerëzve është
fortë kryesore që mua më shpie
përpara.

KOHA: Keni hedhur në treg
projekte të shumta muzikore,
cila është kënga që ju ka bërë të
njohur për publikun shqiptar?

Të gjitha këngët e kanë veçan-
tinë e vet por kënga të cilën e kam
më për zemër dhe më janë bërë
shumë komente është kënga ku-
shtuar babait tim, ku këndojmë
bashkë.

KOHA: Këngët që ke lansuar
janë të një niveli të lartë artistik,
cilët janë bashkëpunëtorët tuaj?

Deri tani kam bashkëpunuar
me njohës të mirë të muzikës si
Shaqir Hoti, Hysni Klinaku, Flo-
rent Boshnjaku me tekste të Sha-
ban Baksit, Fatmir Muja etj.

KOHA: Je i angazhuar në
koncerte dhe ahengje të ndry-
shme familjare, ku e ndjeni ve-
ten më mirë?

Dasmat janë definitivisht prej
eventeve dhe ahengjeve më të
rëndësishme.

KOHA: Meqenëse jeni
shumë i angazhuar në dasma
dhe ahengje familjare si është

sezona e këtij viti, ku je më i
kërkuar?

Si çdo sezon, edhe kjo është
mjaftë e ngarkuar, rezervimet
vetëm se kanë filluar dhe si duket
do më gjejë në shumë dasma e
ahengje të ndryshme, e gjej ve-

ten mirë kudo.
KOHA: Kur do lancohet

projekti i radhës?
Projekti më i ri kënga "Moj da-

shni" kompozuar nga Florent Bo-
shnjaku së shpejti do e publikoj
javët në vazhdim.

Mbesa e
Sulejman
Vokshit,
një yll i ri 
i skenës
shqiptare
Flutra Lokaj është mbesa e Su-
lejman Vokshit nga Vokshi i
Deçanit e cila është e njohur
dhe për publikun në Maqedo-
ni. Ka marrë pjesë në festivalin
për fëmijë e të rinj ”Dita jonë”
në Kërçovë dhe në shumë emi-
sione në televizionin e Maqe-
donisë.
Flutra ka realizuar këngët
“Ditëlindja” që mori çmim të
dytë në Gjakovë,”Prindër per-
fekt” dhe mori çmim të pu-
blikut në Kosovë dhe këngën
“Si Majlinda” që është identitet
i saj. Kjo këngë i solli vend të
parë dhe shumë sukses sepse
vet mesazhi i kësaj kënge jep-
te kurajo për të rinjtë dhe mo-
tiv që mund të arrihet të jesh
kampion bote dhe në një shtet
të vogël të posadalur nga luf-
ta. Kënga “Si Majlinda” sjell fi-
gurën e Majlinda Kelmendit
me shumë finesë dhe ka arri-
tur të depërtojë tek të rinjtë
posaçërisht në Dukagjin. Ta-
shmë kjo këngë me tekst dhe
muzikë nga Shkodran Tolaj do
marrë përmasa më të mëdha
sepse sapo është plasuar nga
“Arikiva shqip” si videoklip me
xhirime të bëra në stadiumin
“Fadil Vokrri” dhe disa vende
të Kosovës.
Flutra Lokaj tashmë është pje-
së e shkollës “Ardhmëria”, fi-
tuese e festivalit më të madh
për fëmijë e të rinj që mbahet
në Deçan “Ardhmëria” pjesë e
shkollës së muzikës nën
udhëheqje të profesorëve Be-
siana Mehmedi e Shkodran
Tolaj dhe vajzë shumë ambi-
cioze e cila jo vetëm që është
trashëgimtare dinjitoze e Su-
lejman Vokshit por dhe pady-
shim pjesë e suksesshme e
skenës shqiptare në të ardh-
men.

“Sports
Ilustrated” 
thyen tabutë, 
në ballinë një 
grua me burkë
Modelja dhe aktivistja somaleze,
Halima Aden, do të jetë pjesë e
ballinës së revistës së njohur
“Sports Illustrated”. Revista ka
befasuar të gjithë, kur në ballinë
ka vendosur ta paraqesë një grua
myslimane të mbuluar. Kjo është
hera e parë që kjo revistë vendosi
një grua të mbuluar në ballinë të
saj. Fotografitë janë shkrepur në
Kenia, vendlindjen e modeles
Aden. “Shpresoj që kjo t’ia hapë
dyert komunitetit somalez, që
konsideron se është ndryshe prej
të tjerëve”, tha modelja për me-
diat e huajaAden, shtetase ame-
rikane, bëri bujë në vitin 2016,
kur e mbuluar mori pjesë në ga-
rat e bukurisë Miss Minnesota.

DADAR 
Nëse nuk jeni pozitiv, 

gjithë bukuria bie në ujë

Është një nga make up artistët e parë në Maqedoni që promovon trendin botërorë. Aleksandar Dadar vjen në një
bisedë të shkurtë për InfraRed të gazetës KOHA duke treguar trendet e reja që duhet provuar maturantët

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

ILIR SPANCA

E gjej veten mirë, kudo që këndoj
Ka vite që kultivon muzikën e bukur shqipe dhe zhanrin popullor, Ilir
Spanca vjen në një bisedë të shkurtë për InfraRed të gazetës KOHA ku
tregon se ka në plan realizimin e një projekti të ri dhe bashkëpunëtorët
me të cilët i punon këngët
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si e ke nisur gjithë këtë
rrugë, a e ke pasur të vështirë?

Fillimisht vërejta më vete am-
biciet dhe shkathtësitë e t’u bërë
viral në rrjetin social Instagram.
Përmes videove me kualitet të lartë
të rezolucionit, si dhe klipe të rral-
la që jo gjithkush i servon në
mënyrën më të duhur. Prandaj
vura re se njerëzit filluan të pëlqe-
nin punën që bëja dhe kështu
mblodha audiencën që sot kam.

KOHA: Cili është përfitimi juaj
nga gjithë puna që bën?

Përfitim, përpos influencës dhe
popullaritetit ceken edhe miqësia
që krijova me partnerë muzikor
botëror/shqiptarë e biznesor të
çfarëdo zhanri e industrie funksio-
nale.

KOHA: Je i ndjekur nga shumë
yje të botës, ju ndihmon atyre apo
të ndihmojnë?

Ata pëlqejnë vetë punën që
servoj dhe shpesh lajmërohen në
mesazh të Instagramit apo thje-
shtë ri postojnë videot që unë ser-
voj. Vullneti i tyre për t’u njohur
shprehet përmes pyetjeve të ndry-
shme identifikuese.

KOHA: Ti merresh me me-
naxhimin e faqeve të tyre apo..?

Merrem me menaxhim të fan
faqeve më të mëdha të tyre, me
audiencë mbi 500.000 ndjekës.
Ata kërkojnë klipe HD që t’ua ser-
voj dhe t’i postojnë në raste vësh-

tirësie të gjetjeve të këtyre klipe-
ve/video-ve.

KOHA: Kush është Art Rushiti
për ata që nuk të njohin?

Art Rushiti, është një djalë nga
Gjilani/Kosovë i cili merret me me-
naxhime të llogarive Instagrami,
si dhe promovime të bizneseve
botërore. Influencën e këtyre au-
diencave unë do ta shpërndaj dhe
do ta përdorë në rrugëtimin tim
drejtë estradës muzikore shqipta-
re në të ardhmen.

KOHA: Krahas yjeve shqipta-
re, ti je shqiptari i parë që ke parë
nga afër dhe ke kontaktuar me
Beyoncen?

Po, me siguri të plotë mund ta
them këtë pasi Beyoncé kishte
dëgjuar për Kosovën vetëm pak

detaje për luftën dhe Rita Orën por
fakti se burimi/ faqja më e madhe
e saj menaxhohet nga një shtetas
i Kosovës e shokoi edhe më shumë
atë/ stafin dhe asistentët e saj.

KOHA: Gjithashtu ke kontakt
edhe me bashkëshortin dhe vet
yllin Cardi B?

Cardi B dhe Offset më shkruan
në faqen time që e kam me burim
të Cardi B duke u interesuar për
prejardhjen e një faqe kaq virale,
sepse faqja ime ishte gjithmonë
në top hashtags që këta të fundit
ndiqnin dhe u dilja në faqen Ex-
plore të Instagramit në çdo post
prandaj iu rashë në sy.

KOHA: Cili është qëllimi yt në
gjithë këtë punë që i ke vënë ve-
tes?

Qëllimi im është që këta yje
kaq të mëdha të kenë me dije se
edhe pse se vizituan kurrë Ko-
sovën, të jenë të njoftuar se pas
këtyre faqeve që ata shohin dhe
ndjekin fshihet një kosovar dhe se
edhe pse jemi vend i vogël
mbajmë talent brenda kufijve.
Këtë influencë do ta shpërndajë në
rrugëtimin tim drejt shoubizit sh-
qiptarë e në një të ardhmen me
gjasa edhe botërore gjithmonë në
drejtim nga ana e industrisë mu-
zikore e artistike.

Kourtney
përqesh Kimin
Ylli i reality TV, Kourtney Kar-
dashian (40) erdhi në emisio-
nin Ellen DeGeneres (61), dhe
përveç që foli për karrierën e
saj dhe arritjet e saj të fundit,
gjithashtu foli edhe për mo-
trën e saj Kim Kardashian (37).
Kim aktualisht po mëson për
provimin e jurisprudencës dhe
deri në vitin 2022 dëshiron të
bëhet avokate, ndërsa Ellen
nuk mundi të mos komenton-
te. “Le të flasim për faktin që
Kim do të bëhet avokate. A ec
ajo tani nëpër shtëpi dhe flet
me zhargonin e avokatit?”, e
pyeti udhëheqësja Kourtneyn.
“Për momentin tani gjithçka
është e mundur. Kur jemi në
meshat e së dielës, ajo thotë,
"Zoti im, kjo është mundësi e
shkëlqyeshme...". Papritur tani
i di të gjitha ligjet", tha Kourt-
ney. Ellen thotë se këtë e kon-
sideron si irrituese.
Kim ishte gjithmonë e intere-
suar për të drejtën penale,
ndërsa babai i saj, Robert Kar-
dashian, i cili vdiq në vitin
2003, ishte avokat i njohur
amerikan. Dëshira e saj për
avokaturë u forcua pasi që ajo
u takua me presidentin ame-
rikan Donald Trump (72).

Adelina Ismaili
nominohet në
"Global Woman
Summit"
Adelina Ismaili konsiderohet
si një ndër këngëtaret më të
mira shqiptare gjatë këtyre
dekadave të fundit. Kjo ka
bërë që karriera e saj më se 30
vjeçare t’i shpërblehet edhe
me një nominim si “Femra më
me influencë në Kosovë”, në
“Global Woman Summit 2019”
në Basel. Adelina Ismajli filloi
të këndonte në një moshë
shumë të re, duke u bërë një
nga këngëtarët më me in-
fluencë në Kosovë e viteve ’90.

Në emisionin “N’drrimi i
natës” me moderatorin Alaudin
Hamiti ishte e ftuar Bleona Qer-
reti. Në një bisedë të sinqertë ajo
ka rrëfyer planet e saj për të
ardhmen në karrierën
ndërkombëtare që ka nisur, suk-
seset në “Billboard” dhe atë se
çfarë po ndodh në jetën persona-
le. Gjatë emisionit Bleona gjitha-
shtu tregoi se është ende në

kërkim të dashurisë dhe zbuloi
kriterin që duhet të plotësojë
partneri ideal. Bleona u shpreh
se ai duhet të jetë një burrë i
fortë, por mos ta pengojë shkël-
qimin e saj.

“Dua të jetë i fortë, duhet të
jetë burrë i fortë dhe i sigurt në
vetvete. Dhe mbi të gjitha, të
mos ma marrë shkëlqimin të më
lejojë të shkëlqejë”, u shpreh

Bleona. E pyetur nga moderato-
ri Alaudin Hamiti nëse e ka gje-
tur një person të tillë, Bleona u
shpreh se është në kërkim. 

“Ka shumë burra të fortë që
nuk ia lejojnë partneres të
ndriçojë. Ky është problemi që
unë kam me meshkujt, sado që
janë të suksesshëm vet nuk e
duan partneren të jetë më e suk-
sesshme se ata”, tha këngëtarja.

Bleona do një burrë të fortë...
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ART RUSHITI, MENAXHUESI I FAQEVE TË MËDHA TË
SHOUBIZZIT BOTËRORË

Flet djaloshi që pa 
nga afër Beyoncen

Ndoshta mund të duket
pak absurde, mirëpo
qëllimi i tij është që të arrijë
majat më të larta të
menaxhimit të këtyre
rrjeteve sociale. I riu nga
Gjilani i Kosovës, Art Rushiti
në një bisedë për InfraRed
të gazetës KOHA, tregon se
e ka nisur gjithnjë si një
hobi ndërkohë që videot e
tij të postuara në Instagram
kanë arritur popullaritet
derisa sot ai menaxhon
faqe të mëdha si të Beyonce
dhe Cardi B. Arti në një nga
koncertet në Paris ka parë
nga afër divën e pop
muzikës Beyonce, ndërsa
në faqen e saj zyrtare
imazhi i tij ka qenë dy herë i
ekspozuar

Koha
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Shumë nisma e thirrje
ndërkombëtare për vazhdimin e
dialogut ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë deri më tani nuk kanë bin-
dur Prishtinën dhe Beogradin që
të kthehen në tavolinën e nego-
ciatave për të finalizuar këtë pro-
ces me një marrëveshje, të para-
lajmëruar edhe si historike.

Krahas rolit lehtësues të Ba-
shkimit Evropian në këtë proces,
inkurajimi dhe mbështetja për ar-
ritjen e një marrëveshjeje, palëve
u kanë ardhur muajve të fundit
edhe nga vetë presidenti ame-
rikan Donald Trump, që shprehet
përmes letrës që ai u pati drejtuar
presidentëve të Kosovës dhe Serbi-
së, si dhe Gjermanisë e Francës, të
cilat rolin e tyre e theksuan edhe
në Samitin e fundit të Berlinit. Por,
aktualisht, janë vetë palët në bise-

dime ato që nuk kanë arritur lëvi-
zin nga pozicionet fillestare për t’u
kthyer në tavolinën e negociata-
ve. Analisti politik, Artan
Muhaxhiri tha për Radion Evropa
e Lirë se pas ngecjes së procesit të
dialogut nën lehtësimin e Bashki-
mit Evropian, tani Gjermania dhe
Franca të cilat po ashtu janë pjesë
e BE-së, mund t’i japin një dimen-
sion të ri të dialogut, marrë para-
sysh peshën politike që kanë Ber-
lini dhe Parisi dhe kancelarja
Angela Merkel dhe presidenti Em-
manuel Macron.

“Ndryshe është kur bisedimet
zhvillohen mes kancelares Merkel
e presidentit Macron dhe përfa-
qësuesve nga Kosova dhe Serbia
dhe ndryshe kur ato organizohen
nga një burokrate si Federica Mo-
gherini (Përfaqësuesja e Lartë e
BE-së). Pra, niveli është shumë më
i lartë dhe investimi ishte shumë
më i fuqishëm nga ana e Gjerma-
nisë dhe Francës, prandaj ky mund
të konsiderohet edhe si hapi i parë

që këto dy vende me peshë të ja-
shtëzakonshme në politikën evro-
piane e botërore, të angazhohen
në mënyrë më serioze për gjetjen
e zgjidhjes mes Kosovës dhe Ser-
bisë”, tha Muhaxhiri. Edhe Përpa-
rim Kryeziu nga Grupi për Studi-
me Juridike dhe Politike, thotë se
Gjermania dhe Franca kanë filluar
të zotërojnë procesin e dialogut
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Por, sipas një studimi të prezan-
tuar nga ky Grup, shprehet edhe
skepticizmi që në këto rrethana
mund të arrihet një marrëveshje
përfundimtare në një të ardhme
të afërt.

“Ndonëse në këtë Samit nuk
është bërë i qartë përkufizimi i
vazhdimit të dialogut, ai ka filluar
të marrë një formë të re dhe është
ridizajnuar në njëfarë forme, duke
qenë se tani kemi një përfshirje të
drejtpërdrejtë të Francës dhe Gjer-
manisë në këtë proces dhe kjo
mbështetet nga deklaratat pas Sa-
mitit, se një takim i radhës do të

mbahet në muajin korrik”, tha
Kryeziu. Beogradi e ka vënë kusht
të padiskutueshëm për vazhdimin
e dialogut heqjen e taksës doga-
nore të cilën autoritetet e Kosovës
ua kanë vënë importeve nga Ser-
bia që nga nëntori i vitit 2018. Kur-
se për Prishtinën zyrtare, mbajtja
në fuqi e taksës mund të kuptohet
edhe si blerje kohe, për shkak të
mungesës së një konsensusi të
brendshëm politik rreth përfaqë-
simit dhe përmbajtjes së bisedi-
meve.

Ishte kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, i cili deklaroi
në Berlin se procesi i dialogut ka
devijuar dhe se taksa është vënë si
pasojë e veprimeve të Serbisë të
cilat, siç ka thënë ai, e kanë rre-
zikuar planin e sigurisë nacionale
të Kosovës. “Taksa është vënë si
masë mbrojtëse pasi që Serbia na
ka rrezikuar në planin e sigurisë
nacionale. Zgjidhja është te
marrëveshja për njohje, ku përf-
shihen të gjitha temat tjera”, ka

thënë Haradinaj. Artan Muhaxhi-
ri thotë se ngjashëm me thirrjet e
mëhershme ndërkombëtare, edhe
nga Gjermania e Franca lidershi-
peve në Prishtinë e Beograd iu
bënë thirrje që t’i heqin pengesat
dhe barrierat në dialog dhe të ulen
e të bisedojnë për të përmbyllur
jo vetëm konfliktin ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë, por edhe për të
përmbyllur një prej problemeve
më të mëdha në Ballkan. Por, që
dialogu të ketë sukses, ai thotë se
do të duhet të ndryshohet edhe
qasja që ndërmjetësuesit
ndërkombëtarë kanë ndaj këtij
procesi.

“Qëndrimet ishin të kundërta
mes palës kosovare dhe asaj serbe,
mirëpo edhe vetë brenda palës ko-
sovare pati paqartësi, pra në qën-
drimet e presidentit Thaçi dhe
kryeministrit Haradinaj, kështu që
e gjithë kjo është një simbolikë se
procesi ka degraduar dhe nevoji-
tet të ndryshohet qasja e deritash-
me. Pra, deri më tani kishte një qa-
sje shumë të qetë e cila nuk ka
sjellë rezultat kështu që nëse BE-ja
dëshiron ndonjë rezultat, atëherë
qasja duhet të ndryshojë”, tha
Muhaxhiri. Pas Berlinit, një
përpjekje tjetër për të zhbllokuar
bisedimet pritet të ndodhë në kor-
rik, kur në Paris do të ftohen li-
derët e Kosovës dhe Serbisë. Ba-
zuar në analiza e deklarata
politike, interesimi i shtuar i Gjer-
manisë dhe Francës për t’u përf-
shirë në mënyrë më aktive në dia-
logun ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë mund të ndërlidhet edhe
me qëndrimin e këtyre dy vende-
ve kundër idesë për ndryshimin e
kufijve, që doli nga aktorët e bise-
dimeve në Bruksel, nën lehtësimin
e Bashkimit Evropian.

Gjermania dhe Franca nuk i
duan shqiptarët si pjesë e Bashki-
mit Evropian, siç nuk i duan edhe
disa vende të tjera të Bashkimit
Evropian. Një anketë e fundit e
kryer mbi qytetarë të ndryshëm të
shtatë vendeve të Bashkimit Evro-
pian, mbi pëlqimin e tyre ndaj anë-
tarësimit të vendeve të Ballkanit
Perëndimor, por edhe shteteve të
tjera në union, e ilustron më së
miri këtë. Së pari, vetëm 23% e
evropianëve të anketuar duan që
shqiptarët të bëhen pjesë e unio-
nit, ndërkohë që, thuajse gjysma,
44%, nuk i duan në BE. Norma e
pëlqimit është padiskutim më e
ultë krahasuar me fqinjët e Sh-

qipërisë. Pra, mes vendeve kandi-
date, shqiptarët, pasi Kosova është
e dyta më pak e preferuar, janë më
pak të pëlqyerit për t’iu bashkuar
familjes evropiane. Vendet e anke-
tuara janë: Gjermania, Franca,
Suedia, Norvegjia, Finlanda, Da-

nimarka dhe Britania e Madhe.
Anketa është kryer në muajin
dhjetor të vitit të kaluar, kështu që
edhe qëndrimet duket të jenë disi
të freskëta.

Vendi që i do më pak shqip-
tarët është Franca. Vetëm 13% e

francezëve i pranon në BE. Për iro-
ni të fatit, në vend të dytë ndjek
Gjermania, me 21%. Në të dyja ra-
stet, si për francezët, ashtu edhe
për gjermanët, më shumë se gjy-
sma e qytetarëve, e ka të qartë; nuk
i duan shqiptarët në Bashkimin

Evropian. I vetmi vend tjetër i Bal-
lkanit Perëndimor ku kjo normë
është mbi 50%, është pikërisht Ko-
sova.  Pra, pikërisht Gjermania dhe
Franca, vendet nismëtare të Sami-
tit të Berlinit dhe procesit të inte-
grimit të Ballkanit në Bashkimin
Evropian, duket të jenë ato më
skeptiket, dhe me një qëndrim për
të cilin do të duhet shumë punë
për ta ndryshuar.

Suedezët dhe norvegjezët janë
ata që i duan më shumë mes ven-
deve të anketuara, me 31% dhe
32% të qytetarëve respektivisht, që
duan t’i shohin shqiptarët në
union. Anketa është kryer nga
“Yougov”, një kompani
ndërkombëtare me qendër në
Londër, për kërkime në treg, anke-
ta si dhe kërkime analitike.

ANKETË E “YOUGOV” NGA LONDRA

Evropianët nuk i duan shqiptarët në BE
Vendet e anketuara
janë: Gjermania,
Franca, Suedia,
Norvegjia, Finlanda,
Danimarka dhe
Britania e Madhe

SYNIMET E GJERMANISË DHE FRANCËS

Dialogu Kosovë-Serbi të vihet në binarë
Bazuar në analiza e
deklarata politike,
interesimi i shtuar i
Gjermanisë dhe
Francës për t’u përfshirë
në mënyrë më aktive në
dialogun ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë
mund të ndërlidhet
edhe me qëndrimin e
këtyre dy vendeve
kundër idesë për
ndryshimin e kufijve,
që doli nga aktorët e
bisedimeve në Bruksel,
nën lehtësimin e
Bashkimit Evropian

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“Ndërhyrja amerikane në punët
e brendshme të Venezuelës” është
një shkelje e së drejtës ndërkombë-
tare. Paralajmërimi për Uashingto-
nin, pasi sekretari i Jashtëm, Mike
Pompeo foli për mundësinë e një
ndërhyrjeje të armatosur amerika-
ne, vjen direkt nga Moska. Kjo e
fundit, sipas Ministrit të Jashtëm
Sergei Lavrov, e bën të qartë se ha-
pat e mëtejshëm “agresivë” të SHBA
do të thoshin “pasoja të rënda”. La-
vrov foli gjithashtu për “ndikimin
shkatërrues” të Shteteve të Ba-
shkuara pikërisht për shkak të dek-
laratave të Pompeut për ndërhyrjen
e mundshme ushtarake në vendin e
Amerikës Latine.

“Kjo është një shkelje flagrante
e së drejtës ndërkombëtare që nuk
ka të bëjë fare me demokracinë”,
thuhet në një deklaratë të lëshuar
nga ministria e Jashtme ruse, pas
bisedës midis Pompeos e Lavrovit.
Ndërkohë, kreu i opozitës Juan

Guaido, president i përkohshëm i
vetëshpallur, ka njoftuar një pro-
gram grevash të organizuara në ad-
ministratën publike duke filluar të
enjten, për të siguruar që të gjithë
sektorët të bashkohen me një grevë
të përgjithshme në vend. Përgjigja
e Pompeut ishte e menjëhershme:
“Rusia dhe Kuba po destabilizojnë
Venezuelën” dhe përfshirja e Rusi-
së në çështjet e vendit të Amerikës
Latine “rrezikon destabilizimin e
marrëdhënieve dypalëshe mes Ua-
shingtonit dhe Moskës”.

Guaidò duke folur për Ditën e 1
Majit, vuri në dukje se në Venezuelë
“nuk kemi asgjë për të festuar”, se-
pse e fundit “rritja e pagave tashmë
është ngritur në tym përballë hipe-
rinflacionit". 

"Dhe për këtë arsye “do të qën-
drojmë në rrugë derisa të marrim
fundin e uzurpimit të Maduros, një
qeveri kalimtare dhe zgjedhje të
lira”, tha ai.

Ndryshe, pas orë të tëra përpla-
sjesh mes qytetarëve dhe ushtrisë,
protestuesit opozitarë mbështetës

të presidentit të vetëshpallur, Huan
Guaido, nuk arritën të përmbysnin
pushtetin e presidentit Nikolas Ma-
duro. Kryeqyteti Karakas dhe disa
qytete të mëdha u shndërruan në
arenë përleshjesh mes dy kampeve.
Fatmirësiht asnjë viktimë nuk u
regjistrua. Rreth 70 persona më-
sohet se kanë mbetur të lënduar,
disa prej tyre me plagë plumbash
në trup. Pamjet e përplasjeve bënë
xhiron e botës, ndërsa forcat ushta-
rake përdorën edhe makinat për të
shtypur protestuesit.

Versioni i publikuar i raportit
të këshilltarit special, Robert Muel-
ler dhe hetimet e tij për Rusinë
është kthyer në librin më të shitur
në Shtetet e Bashkuara. Lista e li-
brave më të shitur, që është pre-
zantuar nga BookScan ka treguar
se Raporti i Muellerit është shitur
më shumë se 40,000 herë vetëm
në javën e parë, më shumë se seci-
li libër tjetër.

Libri, i edituar nga Scribner dhe
The Washington Post, pritet të jetë

edhe në krye të listës së The New
York Times, përfshirë kopjet fizike
ashtu edhe versionin në internet.
Përveç kësaj, Audible.com ka bërë
të ditur se edhe versioni audio i
këtyre dokumenteve është rendi-
tur i dyti, në listën e librave më të
dëgjuar, pas librit në versionin au-
dio për jetën e Mbretëreshës, Eliza-
beta II. Mueller është angazhuar
në fillim të vitit 2017 për të
udhëhequr hetimet rreth
ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presi-

denciale të vitit 2016 në SHBA, si
dhe për të kuptuar nëse ndihmësit
e Trumpit kanë bashkëpunuar me
rusët.

Mueller ka përfunduar zyrtari-
sht hetimet dhe i ka dërguar ra-
portin Departamentit amerikan të
Drejtësisë më 22 mars. Raporti i
publikuar është version i redaktuar
i versionit origjinal, pasi disa ele-
mente janë hequr nga Departa-
menti i Drejtësisë.

Në këtë raport, Prokurori i

Përgjithshëm, William Barr ka
thënë se Mueller ka vërtetuar se
Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në
SHBA dhe presidenti Trump ka sy-

nuar të pengojë hetimet, mirëpo
nuk ka gjetur të dhëna të mjaftue-
shme se presidenti amerikan ka
kryer krim.

Biden 
me epërsi
në anketa
Ish-nënpresidenti Joe Biden
renditet në krye të listës së
konkurrentëve demokratë
për zgjedhjet presidenciale,
siç rezulton nga një anketë e
re e zhvilluar pas përfshirjes
së tij në garë. Zoti Biden
është hedhur menjëherë në
kritika ndaj Presidentit
Trump, siç njofton korre-
spondenti i Zërit të Ame-
rikës, Jim Malone: Ish-nën-
presidenti Joe Biden gjeti një
pritje të ngrohtë në tubimin
e tij të parë për fushatë në
Pitsburg. Ai e bëri krejt të
qartë se do të përqëndrohet
tek ato që i quan politika
përçarëse të Presidentit
Trump: “Duhet t’ua bëjmë të
qartë se kush jemi. Ne de-
mokratët dhe të pavarurit që
kemi të njëjtat pikëpamje,
duhet të zgjedhim shpresën
në vend të frikës, bashkimin
në vend të përçarjes dhe
ndoshta, ajo që është edhe
më e rëndësishme, të
zgjedhim të vërtetën mbi
gënjeshtrën”. Përkrahësit e
zotit Biden kishin dalë që
herët për të marrë pjesë në
tubim: “Mendoj se Joe Biden
është një politikan me ek-
speriencë dhe se është njeri i
mirë dhe i ndershëm. Këto
kanë më shumë rëndësi për
mua,” thotë një përkrahëse e
zotit Biden.

Presidenti rus, Vladimir Putin ka
kthyer në ligj një masë të re që sy-
non të zgjerojë kontrollin qeveritar
në internet. Kritikët kanë paralajmë-
ruar se ligji i ri, i nënshkruar nga Pu-
tini më 1 maj dhe i publikuar në fa-
qen e Kremlinit, do të mundësojë
censurën në disa pjesë të interne-
tit.

Përveç gjërave të tjera, masa e re
u kërkon ofruesve të shërbimeve të
internetit që të instalojnë pajisje për
të drejtuar trafikun rus përmes ser-
verëve të këtij shteti. Mbrojtësit e
internetit kanë thënë se një gjë e
tillë do t’iu mundësojë agjencive

ruse të inteligjencës që të vëzhgojnë
më shumë si dhe autoritetet shtetë-

rore do të kenë më shumë hapësirë
për të kontrolluar informacionin.

Megjithatë, Kremlini dhe aleatët
e tij në parlament kanë mbrojtur
këtë legjislacion si masë nëse Shte-
tet e Bashkuara dëshirojnë t’i pa-
mundësojnë Rusisë qasjen në inter-
net. 

Në rast se ndodhë një gjë e tillë,
rregullatori rus i mediave, Roskom-
nadzor, do të mund të fitonte kon-
trollin e internetit në Rusi duke fil-
truar trafikun në këtë shtet. Shefi i
këtij institucioni, Aleksandr Zharov,
ka thënë muajin e kaluar se këto
masa do të shënjestrojnë edhe rrje-
tin social, Telegram, një aplikacion
tejet popullor në Rusi. 

Raporti i Mueller kthehet 
në librin më të shitur në SHBA

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

Putini merr nën kontroll edhe internetin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RUSIA DHE SHBA-të PËRPLASEN PËR VENEZUELËN

“Mos u përzieni”! 
“Kjo është një shkelje
flagrante e së drejtës
ndërkombëtare që nuk
ka të bëjë fare me
demokracinë”, thuhet
në një deklaratë të
lëshuar nga ministria e
Jashtme ruse, pas
bisedës midis Pompeos
e Lavrovit
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Në fjalorin e Inteligjencës
amerikane, cilësohet “agjent për
qasje” dhe sipas prokurorëve ame-
rikanë, ka qenë pikërisht ajo që ka
qenë duke bërë 30-vjeçarja, Ma-
ria Butina, në Shtetet e Bashkuara.
“Butina nuk ka qenë spiune në
kuptimin tradicional, pra për të fi-
tuar qasje në informacion konfi-
dencial dhe për ta dërguar në
shtëpi. Ajo nuk ka qenë zyrtare e
trajnuar e Inteligjencës. Mirëpo,
veprimet që ka kryer ajo, kanë
qenë në emër të një zyrtari rus dhe
këto veprime kanë kapacitet për
të dëmtuar sigurinë kombëtare të
Shteteve të Bashkuara”, kanë
thënë prokurorët.

Ky dokument i hartuar në
gjykatën amerikane në Uashing-
ton, ka qenë pjesë e argumenteve
finale të bëra nga autoritetet fe-
derale në rastin kundër Butinas,
vendimi ndaj së cilës do të merret
më 26 prill, pasi ajo ka pranuar
fajësinë vitin e kaluar, duke thënë
se ka qenë agjente e paregjistruar
e një qeverie të huaj. Ajo mund të
dënohet me pesë vjet burgim,
ndonëse zyrtarët amerikanë kanë
kërkuar burgim 18 mujor dhe dë-
bimin e saj më vonë. Përveç argu-
menteve përfundimtare, në pa-
dinë kundër Butinas janë dhënë
detaje edhe se si autoritetet ligjo-
re dhe zyrtarët e Inteligjencës i
shohin përpjekjet e Rusisë për të
ndikuar në grupet politike, akade-
mi, rrjete biznesore dhe pjesë tje-
ra të shoqërisë.

“Marrja e informacioneve të
vlefshme për një fuqi të huaj nuk
nënkupton domosdo edhe
mbledhje të dokumenteve të kla-
sifikuara apo pjesëmarrje në akti-
vitete”, është thënë në një doku-
ment. Ndonëse ndaras hetimeve
tashmë të përfunduara të këshill-
tarit special, Robert Mueller, rasti
kundër Butinas është i ngjashëm
në disa aspekte me atë proces dhe

trajton një temë që vazhdon të
jetë aktuale në politikën amerika-
ne: si dhe pse Rusia ka tentuar të
ndikojë në politikën amerikane
gjatë dhe para zgjedhjeve presi-
denciale të vitit 2016?!

SPIUNAZH I LLOJIT TË VET
Në zemër të rastit të Butinas

qëndrojnë pretendimet se para
dhe gjatë studimeve të saj në Uni-
versitetin Amerikan në Uashing-
ton, ajo ka synuar të krijojë lidhje
me grupe politike konservatore të
SHBA-së, duke përfshirë Asocia-
cionin Kombëtar të Pushkëve, në
emër të të paktën një ligjvënësi të
lidhur me Kremlinin. Ajo nuk
është akuzuar sipas Aktit për
Regjistrim të Agjentëve të Huaj,
mirëpo sipas një ligji amerikan të
lidhur me disa forma të spiunimit.

Ky legjislacion shënjestron
“forma të spiunazhit apo sjellje
dhe lidhje me një shërbim të Inte-
ligjencës për të vepruar në emër të
një qeverie të huaj”. Në të dhëna,
prokurorët kanë përmendur
projekte specifike të realizuara
nga Butina. Shembull, në mars të
vitit 2015, ajo është thënë të ketë

hartuar projekt të quajtur “Projekt
për diplomacinë”, me ndihmën e
“U.S Person 1”, dhe për ta realizuar
këtë plan, ajo ka kërkuar 125,000
dollarë nga një miliarder rus për të
marrë pjesë në konferencë edhe
për të krijuar “takime të ndara me
palë të interesuara”.
“U.S. Person 1”, besohet të jetë në

pronësi të Paul Erickson, një akti-
visti konservator, që është identi-
fikuar si i dashuri i Butinas. Ai
është akuzuar në muajin shkurt
për mashtrime në një rast që nuk
është lidhur me atë të Butinas.

Në një pjesë të padisë është
thënë se mbështetësi kryesor i Bu-
tinas në Rusi ka qenë Aleksandr
Torshin, një ish-zyrtar i Bankës
Qendrore dhe ish-ligjvënës, për të
cilin autoritetet spanjolle kanë
pretenduar se ka lidhje me krimin
e organizuar në Rusi. Ai është
sanksionuar nga Departamenti
Amerikan i Thesarit në prill të vitit
2018, tre muaj para se Butina të
arrestohej. Butina ka qenë “plotë-
sisht e vetëdijshme se ai i ka ra-
portuar pjesës më të madhe të Qe-
verisë ruse dhe veprimet e saj
kanë qenë në përfitim të një qeve-

rie të huaj”, kanë thënë prokurorët.
Në dokumentacionin e bërë pu-
blik më 19 prill është përfshirë një
“deklaratë” nga Robert Anderson,
një veteran i FBI-së dhe ish-asi-
stent për sektorin e kundërzbuli-
mit. Me qëllim të fuqizimit të ar-
gumenteve qeveritare, në
memorandum përmendet në de-
taje se si FBI-ja identifikon aktivi-
tetet e të huajve që potencialisht
mund të konsiderohen spiunim.

“Operacionet e qasjes nuk
kërkojnë qasje në të dhëna sekre-
te”, ka thënë Anderson. “Butina ka
mbledhur informacion për një
numër të amerikanëve që ajo ka
besuar se kanë pasur qasje apo
kanë pasur ndikim në përfaqësues
të lartë të qeverisë amerikane. Ajo
është fokusuar sidomos që ame-
rikanë me ndikim politik dhe
amerikanët që kanë pasur qasje
në administratën e ardhshme pre-
sidenciale. Aftësia e saj për të fi-
tuar qasje te këta individë, do të ki-
shte qenë tejet e rëndësishme për
qeverinë ruse”, ka pretenduar ai.
“Butina e ka prezantuar veten si
dikush që ka lidhje me nivele të
larta në Qeverinë ruse, mirëpo nuk

ka pyetur kurrë shënjestrat e saj
që t’i ofrojnë ndonjë informacion
konfidencial apo të bëjë diçka që
qartazi do të ishte ilegale”, ka
thënë Anderson.

Andrew Weiss, i cili ka qenë
drejtor për Rusinë në Këshillin për
Siguri Kombëtare nën udhëheqë-
sinë e ish-presidentit amerikan,
Bill Clinton, ka thënë se i gjithë
dokumentacioni, përfshirë dekla-
ratën e Andersonit, duhet të
shihen jo vetëm si kontekst për ra-
stin e Butinas, mirëpo edhe para-
lelisht me atë që është theksuar
në raportin e Muellerit, një pjesë e
redaktuar e të cilit është publikuar
më 18 prill. Në këtë raport, Mueller
ka vërtetuar përfundimet e inte-
ligjencës amerikane se Rusia ka
ndërhyrë në zgjedhjet presiden-
ciale të vitit 2016 në SHBA, të fi-
tuara nga presidenti Donald
Turmp, mirëpo nuk ka gjetur se fu-
shata e Trumpit ka kryer komplot
duke bashkëpunuar me Qeverinë
ruse. “Çështja më e rëndësishme
është se ne kemi një rast kryesi-
sht të vogël në krahasim me çë-
shtjet e ngritura nga hetimi i
Muellerit. Dhe këtu me pas keni
prokurorët e Departamentit të
Drejtësisë që theksojnë pse ajo
çfarë ka bërë Butina ka qenë aq e
dëmshme, marrë parasysh edhe
deklaratën e Andersonit”, ka thënë
Weiss, i cili ka shërbyer për Depar-
tamentin Amerikan të Shtetit dhe
Pentagonin.

BASHKËBISEDUES FLEKSIBILË
Ai ka thënë se kjo situatë ka

pasqyruar atë që ka ndodhur në
vitet 2016 dhe 2017, kur bizne-
smenë rusë dhe persona të tjerë,
është thënë të kenë tentuar që të
kenë qasje në administratën e
Trumpit, diçka që është dokumen-
tuar edhe në raportin e Muellerit.
“Pyetja është: A është e gabuar që
të ketë njerëz që kërkojnë bashkë-
bisedues që janë më fleksibilë? A
është keq që të ketë figura ruse që
do të shikojnë nëse zyrtarët e ad-
ministratës së Trumpit janë
kundër nocioneve republikane sa
u përket politikave të jashtme apo
Rusisë?”, ka pyetur Weiss. Kur ish-
te arrestuar, Butina i ka mohuar
akuzat. 

Ajo ka ndryshuar deklaratën
në muajin dhjetor dhe është paj-
tuar për të bashkëpunuar me
prokurorët. Megjithatë, avokatët
mbrojtës sërish kanë insistuar se
ajo nuk ka qenë spiune në kupti-
min e plotë të fjalës, mirëpo një
person që ka synuar të përmirë-
sojë lidhjet toksike ndërmjet Mo-
skës dhe Uashingtonit. (REL)

MARIA BUTINA
Një spiune jotradicionale

Kur ishte arrestuar,
30-vjeçarja Maria
Butina i ka mohuar
akuzat. Ajo ka
ndryshuar deklaratën
në muajin dhjetor
dhe është pajtuar për
të bashkëpunuar me
prokurorët.
Megjithatë, avokatët
mbrojtës sërish kanë
insistuar se ajo nuk ka
qenë spiune në
kuptimin e plotë të
fjalës, mirëpo një
person që ka synuar
të përmirësojë lidhjet
toksike ndërmjet
Moskës dhe
Uashingtonit
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Naser Aliji pas një periudhe
mjaft të vështirë në jetën e tij dhe
karrierën futbollistike po shijon një
moment të mirë te Dinamo e
Bukureshtit. Ai është i vetmi lojtar
i ekipit që i ka minutat e plota për
vitin 2019. Në një intervistë për
"gsp.ro", ai ka treguar jetesën në Ru-
mani dhe momentin që po kalon
me klubin e ri. “Ndihem çdo ditë e
më mirë. Po përshtatem me Dina-
mon dhe Rumaninë. Dhimbja për
humbjen e babait nuk do të kalojë
ndonjëherë, por jeta vazhdon. Ai
la një gropë të madhe në familjen

tonë. Unë jam shqiptar dhe nuk
ndryshojmë shumë nga njëri-tje-
tri. Kemi të njëjtën kulturë dhe
mentalitet. Zvicra për mua është
vendi më i mirë për të jetuar”, ka
deklaruar Aliji. Ajeti ka folur dhe
në lidhje me fëmijërinë e tij dhe
ëndrrën për t'u bërë futbollist. “Kur
mësuesi pyeste se çfarë doni të
bëheni, shumë fëmijë shpreheshin
se duan të bëhen doktorë, policë,
bankierë, etj. Unë gjithmonë thoja
futbollist. Të jem i sinqertë nuk
kam pasur asnjëherë një plan B,
kam dhënë gjithçka në futboll. I

pyetur në lidhje me dashurinë dhe
rëndësinë e futbollit, ai shprehet:
“Futbolli është jetë për mua, por ka
ndryshuar kur më vdiq babai. Jeta
dhe mendja ime kanë ndryshuar.
Mendoja se futbolli ishte e gjithë
jeta ime, por jo. Më e rëndësishmja
është shëndeti, të tjerat shkojnë e
vijnë. Ne duhet të kemi familjen së
bashku dhe të shëndetshme”, thek-
soi Naser Aliji. Aliji tregon dhe
idhullin e tij. “Kam qenë fans i Dani
Alvesit, por idhulli im është Nuri,
vëllai im. Një model për t'u ndjekur.
Ai ka luajtur futboll, por e la pas 5

operimesh. Gjithmonë më ka
shtyrë fort, pa limite. Këshilluesi im
më i mirë, shtoi ai.  25-vjeçari ka fo-
lur dhe në lidhje me fitoren që Sh-
qipëria i mori Rumanisë në nde-
shjen ndaj "Euro2016". "Ishte
fantastike. Kur je një fëmijë ëndër-
ron të luash në Europian ose botë-
ror. Ne luajtëm fitoren tonë të parë
në një turne si Euro2016 kundër Ru-
manisë. Ishte çmenduri në vendin
tim. Nuk kam luajtur, por të isha
atje ishte eksperiencë e paharrue-
shme. Shpresoj ta arrij sërish këtë
ndjesi”, tha Aliji.

Të shtunën
zhvillohen
ndeshjet e
Ligës së Parë
dhe të dytë
Shkup, 2 maj - Të shtunën për të
tretën herë me radhë do të zhvil-
lohen ndeshjet e Ligës së Parë
dhe të Ligës së Dytë futbollistike
të Maqedonisë së Veriut. Për
shkak të zgjedhjeve presidencia-
le në vendin tonë që do të
mbahen të dielën, Federata e
Futbollit të Maqedonisë, gjegjë-
sisht komisioni për gara  vendosi
që takimet e javës së 32 të luhen
të shtunën me datë 04.05.2019.
Të gjitha takimet do të nisin në
ora 16:00. Ndërkaq, sot (e prem-
te) do të në program do të jetë
takimi i javës së 24 të Ligës së
Dytë- Perëndim, ku ekipi i  Genç
Kelemler do të pret Goblenin. Në
xhiron e 24 derbi i javës do të zh-
villohet ne Manastir, ku vendasit
Pelisteri do të presin Struga Trim
Lum. Ndërkaq, në Ligën e Dytë-
Lindje, do të kemi dy takime in-
teresante ku do të përballen
Bregallnica - Tikveshi, si dhe Kit
Go - Borec.  Nga ana tjetër në
Ligën e Parë do të zhvillohet dy
ndeshje derbi. Në stadiumin
“Toshe Proeski”, ekip i Shkën-
dijës do të jetë mysafire e Ra-
bontiçkit, ku me një fitore even-
tuale do të siguronte titullin e
tretë, nga ana në Çair, zhvillohet
derbi i qytetit ku do të përballen
FC Shkupi dhe Vardari. (F.N)

Shkup, 2 maj - Mesfushori sh-
qiptar, Ferhan Hasani, piritet që
karrierën e tij futbollistike ta vazh-
don në kampionatin turk. Hasani
edicionin e ardhshëm do të jetë
pjesë e ekipit elitar Sivasspor, që
aktualisht radhiten në vendin e 12
në Ligën e Parë të kampionatit
turk. Buba edhe vitin e kaluar pati
kontakte me skuadrën e Sivasporit
por në fund vendosi që të transfe-
rohet te ekipi i Al Raed në Arabinë
Saudite. Ish numri 10 i Shkëndijës
tashmë ka arritur marrëveshje dhe
në verë te Sivasspori do të transfe-
rohet si lojtar i lirë, pasi më 30 qer-

shor i skadon kontrata me ekipin
nga Arabia Saudite, Al-Raed. Hasa-

ni, 28-vjeçar, te ekipi Al-Read ka
shënuar tre gola e ka dhënë po aq
asistime në 26 ndeshje. Ferhan Ha-
sani me ekipin e Sivassporin pritet
të të firmosë kontratë dyvjeçare
me mundësi vazhdimi edhe për
një vit. Mirëpo përveç Sivasporit
për Bubën po interesohet edhe
Shkëndija e Tetovës, që do të ishte
një ndihmesë plus për ndeshjet
kualifikuesë në Ligën e Kampionë-
ve. Me herret Hasani karrierë ka
mbrojtur ngjyrat e Shkëndisë së
Tetovës, Brondby dhe Wolfsbur-
gut. Ka edhe 27 ndeshje me Përfa-
qësuesen e Maqedonisë. (F.N)

Përkundër që Federata Shqip-
tare e Futbollit kishte shpresuar
se stadiumi i ri “Arena Kombëtare”
do të jetë gati për ndeshjen e
ardhshme të Kombëtares kuqezi
në shtëpi, një gjë e tillë është
mohuar nga UEFA. Organi qeveri-
sës i futbollit në Evropë, UEFA, ka
bërë të ditur se ndeshja mes Sh-
qipërisë dhe Moldavisë do të zhvil-
lohet në “Elbasan Arena”, pasi që
“Arena Kombëtare” nuk pritet të
përfundojë deri atëherë, më 11
qershor.  Ndërtimi i “Arenës
Kombëtare” filloi në qershor të vi-
tit 2016 dhe projekti në vlerë prej
60 milionë eurosh pritet të për-

fundojë këtë vit. Ky stadium do të
ketë kapacitet prej 22,500 ulëseve,
në krahasim me 12.800 ulëset në
“Elbasan Arena”. Shqipëria dhe
Moldavia do të përballen në

kuadër të xhiros së katërt të kuali-
fikimeve për Kampionatin Evro-
pian 2020. Që të dyja këto ekipe
kombëtare garojnë në Grupin H,
ku marrin pjesë edhe Franca, Tur-

qia, Islanda dhe Andorra. Për mo-
mentin, pas dy xhirove të zhvillua-
ra, Shqipëria pozicionohet në ven-
din e tretë në këtë tabelë, me një
fitore dhe një disfatë, njëjtë si
Islanda. Ndërsa, Franca dhe Tur-
qia i kanë fituar të dy ndeshjet e
zhvilluara deri më tani. Deri në
përballjen mes Moldavisë dhe Sh-
qipërisë kanë mbetur edhe 41 ditë
dhe Balkanweb raporton se puni-
met në impiantin e ri kanë hyrë në
një tjetër stad. Pas montimit të
impiantit elektrik të ndriçimit, tani
ka filluar puna për drenazhimin e
fushës, që i hap rrugë vënies së ta-
petit jeshil.

Dy klube
angleze pas
Rexhbeçajt
Mesfushori shqiptar, Elvis Rexh-
beçaj me paraqitjet e tij te
Wolfsburgu ka marrë vë-
mendjen edhe të klubeve an-
gleze. Bild raporton se pas tij
janë vënë Leeds Unitedi dhe
Norwichi. Sipas këtyre raporte-
ve thuhet se secila prej tyre
është i gatshëm të paguajë 8
milionë euro për shërbimet e
Rexhbeçajt, me Wolfsburgun që
raportohet se po tenton ta she-
së atë pasi ka vetëm edhe një vit
kontratë. Megjithatë, 21 vjeçari
raportohet se synon të qëndrojë
te klubi gjerman dhe synon ta
bindë trajnerin Oliver Glasner.
Rexhbeçaj është produkt i aka-
demisë së Wolfsburgut, derisa
në këtë sezon në 22 paraqitje ka
shënuar një gol dhe ka bërë një
asistim.

UEFA

“Arena Kombëtare” s’është gati, Shqipëria duhet të luajë tjetërkund
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Hasani në qershor transferohet te Sivaspori
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aliji: Futbolli s'është asgjë!
“Futbolli është jetë për
mua, por ka ndryshuar
kur më vdiq babai. Jeta
dhe mendja ime kanë
ndryshuar. Mendoja se
futbolli ishte e gjithë
jeta ime, por jo. Më e
rëndësishmja është
shëndeti, të tjerat
shkojnë e vijnë. Ne
duhet të kemi familjen
së bashku dhe të
shëndetshme”, theksoi
Naser Aliji
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Jose Mourinho beson se atij
nuk i ishte dhënë mbështetja e ne-
vojshme për t’u treguar i sukses-
shëm me Manchester Unitedit,
duke e krahasuar veten me si-
tuatën në të cilën janë Pep Guar-
diola në Manchester City dhe Jur-
gen Kloppi në Liverpool. Gjatë
periudhës dy-vjeçare e gjysmë të
Jose Mourinhos me Manchester
Unitedin, portugezi i fitoi dy tituj,
atë të Carabao Cup dhe atë të Euro-
pa League. Që të dyja këto suksese,
ai i arriti në sezonin e tij të parë si
trajner i “Djajve të kuq”.
Megjithatë, periudha e tij me klu-
bin anglez mori fund pas disfatës
me rezultat 3:1 kundër Liverpoolit
në dhjetor të vitit të kaluar. “Djajtë
e kuq” i kishin marrë disa rezulta-
te të dobëta radhazi dhe për këtë
arsye Ole Gunnar Solskjaer u emë-
rua në pozitën e tij. Edhe Mourinho
edhe Guardiola arritën te dy klubet
e Mançesterit në sezonin 2016/17.

Tifozët prisnin që mes tyre të
ringjallej rivaliteti që kishte ekzi-
stuar në La Liga, kur ata ishin traj-
nerë në Real Madrid dhe Barce-
lonë. Megjithatë, Manchester
Unitedi mbeti nën hijen e rivalit të
qytetit, që arriti t’i grumbullojë 100
pikë nga 38 ndeshjet e zhvilluara
në sezonin e kaluar të Premier-
ligës, apo 19 më shumë sesa skua-
dra e Mourinhos, që radhitej në
pozitën e dytë. Që nga atëherë,
Kloppi dhe Liverpooli janë shndër-
ruar në kërcënimin kryesor për

Guardiolën dhe Manchester Cityn.
Që të dy këto skuadra kanë arritur
ta kalojnë shifrën prej 90 pikëve të
grumbulluara këtë sezon, me dy
ndeshje të mbetura deri në fund.
Mourinhos i ishte lejuar që të tran-
sferonte lojtarë mjaft të shtrenjtë
kur u emërua trajner i Manchester
Unitedit. Ai e transferoi Paul
Pogbën, që e theu rekordin për loj-
tarin më të shtrenjtë në botë, si
dhe e bindi Alexis Sanchezi ta
zgjedhë Unitedin para Cityt, duke
i ofruar më shumë para.

Megjithatë, përkundër kësaj, ish-
trajneri i Chelseat beson se ai nuk
ka marrë mbështetje financiare si
ajo që Kloppi e ka në Liverpool dhe
Guardiola e ka në Manchester City.
“Do të më pëlqente të shkoja në
një klub dhe të isha në gjende të
bëja atë që Jurgeni dhe Pepi e kanë
bërë. Nëse e shikoni skuadrën e Li-
verpoolit që ishte titullarë për këtë
ndeshje, sa prej tyre ishin aty kur
erdhi Kloppi? Dy apo tre”, ka thënë
Mourinho për BeIN Sports. “Dhe
kur Pepi nuk ishte i lumtur me
mbrojtësit anësorë që i kishte në
skuadër në sezoni 2016/17, verën
tjetër ai i bleu katër mbrojtës anë-
sorë që i pëlqyen. Kur e bleu portie-
rin Claudio Bravo dhe nuk ishte i
kënaqur me të, sezonin tjetër e
bleu tjetrin, Edersonin. Kur Jurge-
ni është në klub dhe nuk fiton
asgjë për tre vjet e gjysmë dhe ai
ende e ka besimin dhe ende i ka
kushtet për të vazhduar. Ndoshta
këtë sezon ata e kanë mundësinë
për ta bërë këtë gjë – hera e parë që
e fitojnë një trofe”. “Në punën time
të radhës, unë nuk do të filloj nego-
ciata pa e ditur saktësisht atë që
klubi e do dhe atë që klubi është i
gatshëm të më ofrojë, sa i përket
strukturës dhe objektivave të klu-
bit”, ka deklaruar Mourinho.

Ylli belg Eden Hazardi mund
të mos jetë pjesë e skuadrës së
Chelseat që do ta mbajë të veshur
fanellën e re për sezonin e ardh-
shëm 2019/20, pasi që spekulohet
që gjatë afatit kalimtar të verës, ai
do të transferohet në Real Madrid.
Përkundër spekulimeve, Eden Ha-
zardi ishte në qendër të reklamave
të Chelseat për fanellat e sezonit të
ardhshëm. Megjithatë, kjo mund
të jetë hera e fundit që 28-vjeçari e
mban të veshur këtë fanellë të re.
Hazardi nuk e ka mbajtur aspak
sekret dëshirën e tij për të luajtur
për Real Madridit, pasi që ka thënë
se ka ëndërruar të luajë për ma-

drilenët qysh kur ishte i vogël.
Megjithatë, kjo dëshirë nuk e ka
ndaluar atë të jetë personaliteti
kryesor për reklamimin e dizajnit

të ri të fanellës. Fanella e re është e
frymëzuar nga stadiumi Stamford
Bridge, që ka qenë shtëpia e Chel-
seat që nga viti 1905. Një numër i

fotografive nga kënde të ndrysh-
me janë përdorur për ta dizajnuar
fanellën e re. Këtë fanellë, Chelsea
shpreson se do të mund ta paraqe-
së në skenën më të madhe të fut-
bollit në Evropë sezonin e ardh-
shëm, në Ligën e Kampionëve, e jo
në Europa League, ku po garon
këtë sezon. Me vetëm dy ndeshje
të mbetura deri në fund të sezo-
nit, Chelsea renditet në pozitën e
katërt në tabelën e Premierligës,
por këtë vend ende nuk e ka të si-
gurt pasi që gabimet në dy nde-
shjet e radhës mund t’ia japin
mundësinë Arsenalit dhe Manche-
ster Unitedit.

Dani Osvaldo ka bërë të ditur
së të gjithë e quajnë të çmendur
pasi e shkëmbeu futbollin me mu-
zikë, mirëpo ai beson se është duke
jetuar më mirë tani që ka më pak
para. Osvaldo kishte luajtur për
klube si Roma, Southamptoni, Ju-
ventusi e Interi para se të pensio-
nohej në vitin 2016 nga karriera e
tij si futbollist profesionist për t’u
bërë këngëtar. Ish-sulmuesi i Itali-
së tani është duke garuar në versio-
nin italian të emisionit të famshëm

“Strictly Come Dancing”. “Ka
shumë situata ku ke probleme të
mëdha, kur nuk ke para ose kur ke
shumë para. Këto krijohen për
shkak se e humb mendjen”, ka
thënë 33-vjeçari në një intervistë
për Corriere dello Sport. “Është më
mirë të jetosh në mes: me më pak
para dhe ta jetosh një jetë më të
qetë dhe më paqësore. Do ta ki-
sha pasur të vështirë të vazhdoja
duke bërë diçka që nuk më pël-
qente më”. “Kurrë nuk jam pen-

duar për asgjë. Nëse gjërat
shkojnë në një mënyrë specifike,
gjithmonë ka një arsye. Ti mund ta
përmirësosh një gabim, por jo një
pendim. Të gjithë më thonë se jam
i çmendur”. “Madje edhe babai im,
muzikant i pensionuar, nganjëherë
më thotë: “Më mungon të të shoh
në fushë”. Kjo gjë ma thyen
zemrën. Për fat të mirë e kam
nënën. Ajo më thotë që vetëm të
jem i lumtur”. “Në koncertet në
Argjentinë i kam parë njerëzit

duke kënduar këngët që i kam shk-
ruan ndoshta në orën 4:00 të
mëngjes në dhomën time të gju-

mit. Ata i dëgjojnë ato fjalë, kjo
është magji e pastër. Nuk kam ne-
vojë për asgjë, ky është sekreti im”.

Mjeku i
Casillas: 
Sulmi në 
zemër nuk do
të ketë pasoja
Nelson Puga, shefi i shërbimit
mjekësor të Portos, ka konfir-
muar se sulmi në zemër që
Iker Casillas e pësoi dje gjatë
një seance stërvitore me ba-
shkëlojtarë, nuk do të ketë pa-
soja në shëndetin e spanjollit
në të ardhmen. Casillas u dër-
gua me urgjencë në spital pas
sulmit në zemër të mërkurën
në mëngjes dhe më pas iu
nënshtrua një operacioni për
ta zgjidhur problemin.
Megjithatë, tani janë ngritur
pyetje nëse legjenda e Real
Madridit dhe Spanjës do të
mundë të vazhdojë karrierën e
tij profesionale me Porton, pas
asaj që ndodhi. “Do të varet
nga mjekimi për të cilin ka ne-
vojë. Do të varet në vlerësimin
i cili duhet të bëhet jo vetëm
në rastet e pushimit por edhe
në stresin i cili vjen si pasojë e
ushtrimeve fizike e po ashtu
në vullnetin që ai e ka për të
vazhduar”, tha Puga për Porto
Canal. “Me qetësi dhe shumë
dialog, do të vendosim nëse ai
duhet të vazhdojë të luajë apo
ta ndërpresë karrierën”, shtoi
ai. Menjëherë pasi gjendja ish-
te qetësuar dhe procedurat
mjekësore ndaj tij ishin kryer,
37-vjeçari u kishte shkruar mi-
qve më të afërt, duke u thënë
shkurt: “Jam mirë”. Casillas do
t’i mbushë 38 vjet këtë muaj
dhe ka qenë pjesë e Portos që
prej vitit 2015 dhe sapo e ka ri-
novuar kontratën me klubin
portugez për një sezon, me
opsion për të paktën edhe një
vit tjetër.

Osvaldo: Jetoj më mirë me më pak para
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hazardi pozon me fanellën e re të Chelseat
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mourinho: Unë s’e kisha mbështetjen
që e kanë Guardiola e Kloppi

Mourinho ka theksuar nuk i ishte dhënë
mbështetja e nevojshme për t’u treguar i
suksesshëm me Manchester Unitedit, duke
e krahasuar veten me situatën në të cilën
janë Pep Guardiola në Manchester City dhe
Jurgen Kloppi në Liverpool
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Trajneri i Liverpoolit, Jurgen
Klopp, ka këmbëngulur se është
ndarë i kënaqur me paraqitjen e
skuadrës së tij përkundër humbjes
së thellë 3:0 kundër Barcelonës në
ndeshjen e parë gjysmëfinale mes
tyre. Messi me golat e tij të 599-të
dhe 600-të në karrierë, si dhe Luis
Suarez me një gol ia siguruan Bar-
celonës një fitore shumë të madhe
ndaj Liverpoolit në ndeshjen e
parë gjysmëfinale të Ligës së Kam-
pionëve të mërkurën në Camp
Nou, që i jep gjigantit të La Ligës
një epërsi tejet komanduese para
ndeshjes kthimit pas një jave.
Klopp tha pas ndeshjes së skuadra
e tij duhet ta pranojë këtë humbje,
sepse Barcelona tregoi përvojë më
të madhe. “Kështu e ka futbolli. Më
rëndësi është të shënosh gola, dhe
ata i shënuan tri e ne asnjë. Para-
qitja jonë ishte shumë e mirë, djel-
moshat bënë një lojë shumë të
mirë”, tha Klopp. Ai tani dëshiron të
përqendrohet në ndeshjen e së sh-
tunës ndaj Newcastle United, në
luftë për titull në Premierligë. “Ta
tejkalojmë këtë dhe të shkojmë në
Newcastle dhe të mësojmë nga kjo”,
shtoi ai. Valverde teksa ka folur për
fitoren kundër Liverpool, ua ka
rikujtuar lojtarëve të skuadrës së tij
se edhe sezonin e kaluar kanë pasur
epërsi prej tri golave kundër Romës.
“Ne gjithmonë tentojmë të impo-

nojmë ritmin tonë, çfarë ndodh
ndonjëherë është se ju mund të do-
minimi ritmin e lojës, dhe herën
tjetër ritmi ju dominon juve”, ka
deklaruar Valverde, përcjell ‘laj-
mi.net’. “Rezultati ka mundur të jetë
edhe më i mirë.  Ata patën një
mundësi të pastër, e cila u ndal nga
Marc!. “Ka qenë një sfidë në të cilën
ata e kanë zhvendos lojën në fu-
shën e tyre, dhe kjo na ka kushtuar
neve, por ne kemi arritur të fitojmë
kundër një ekipi shumë të fortë. Por,
kjo është diçka e ngjashme me vitin
e kaluar. Ne po ashtu kemi pasur tri
gola epërsi kundër Romës”, ka dek-
laruar Valverde. Qendërmbrojtësi
Virgil van Dijk ka insistuar që Liver-
pooli nuk është i shqetësuar se
mund ta përfundojnë sezonin pa
asnjë trofe, pas disfatës së thellë në
ndeshjen e mbrëmshme kundër
Barcelonës. Liverpooli e ka shijuar
një sezon të mirë deri më tani. Ata
janë një pikë prapa Manchester

Cityt në garën për titullin e Premier-
ligës, me dy ndeshje të mbetura
deri në fund të sezonit. Nëse skua-
dra e Pep Guardiola nuk gabon në
këto dy ndeshje, atëherë Liverpoo-
li do ta humbë edhe atë trofe.
Megjithatë, ylli i mbrojtjes së Liver-
poolit, Van Dijk, ka thënë se Liver-
pooli nuk është duke e shqyrtuar
ende mundësinë e përfundimit të
sezonit pa asnjë trofe të fituar. “Ne
nuk do të mendojmë për këtë gjë.
Jemi duke e pasur një sezon të mirë
dhe do të tentojmë të fitojmë
diçka. Nëse nuk ndodh një gjë e til-
lë, atëherë do të vazhdojmë të pu-
nojmë”, ka thënë Van Dijk pas di-
sfatës kundër Barcelonës. “Ne
mund të jemi krenarë me veten, po
luajmë kundër njërit ndër klubet
më të mirë në botë dhe, natyrisht,
edhe në ligë po luajmë kundër një
tjetër skuadre që është ndër më të
mirat në botë. Ne ende jemi në të
dy garat dhe mendoj se shumë,

shumë skuadra do të donin të ishin
në pozitën tonë. Gjithçka është e
mundur në futboll. Pa asnjë dy-
shim, ne ende besojmë. Kështu
jemi ne. Nuk do të dorëzohemi
kurrë dhe sot e dëshmuan se mund
të krijojmë raste të mëdha kundër
tyre. Gjëja e vetme është që duhet
të tentojmë të shënojmë”, ka thek-
suar Van Dijk. Liverpoolit do t’i
duhet të bëjë shumë për ta
përmbysur rezultatit kundër Bar-
celonës në ndeshjen kthyese, e cila
do të zhvillohet të martën në “An-
field”. Në anën tjetër, edhe gjasat e
tyre për ta fituar titullin e Premier-
ligës po shuhen dalëngadalë. Pas
përballjes të së shtunës kundër
Newcastleit, Liverpooli do ta mbyl-
lë sezonin e Premierligës më 12 maj,
kur do të ndeshet me Wolves. Në
anën tjetër, Manchester City do të
përballet me Leicester Cityn dhe
Brightonin në dy ndeshjet e fundit
të sezonit.

Napoli, ofertë
konkrete për
Trippier të
Tottenhamit
Napoli duket se e ka seriozisht
për mbrojtësin e Tottenhamit,
Kieran Trippier. Sipas medieve
italiane, klubi i kaltër ka bërë
ofertën e parë për të transfe-
ruar 28-vjeçarin në Itali, duke
ofruar 18 milionë euro për kar-
tonin e tij. Një ofertë e tillë
pritet të refuzohet nga klubi
londinez, që për shërbimet e
mbrojtësit të përfaqësueses
së “3 Luanëve” kërkon të
paktën 35 milionë euro. Përveç
Napolit, që prej kohësh
kërkon një pikë të fortë për
krahun e djathtë të mbrojtjes,
për shërbimet e Trippier ka
shprehur interes edhe Man-
chester United.

Ozil kërkon më
shumë minuta,
i paqartë për të
ardhmen
Mesut Ozil konfirmoi disa prej
zërave të fundit që flasin rreth
së ardhmes së tij, ndërsa u
ndal edhe tek marrëdhënia e
tij me trajnerin Unai Emery.
30-vjecari, i cili që nga shtatori
i vitit 2013 luan për Arsenalin,
deklaroi se e ka ta paqartë të
ardhmen te “Topcinjtë”, edhe
pse ka edhe dy vite kontratë.
Ozil u shpreh se është i lumtur
te klubi aktual, ndërkohë që
lidhur me zërat për një zënkë
me trajnerin Emery ai u sh-
preh se s’ka asgjë të vërtetë
dhe se marrëdhënia brenda
klubit është e mirë. Gjermani i
lëshoi edhe një mesazh tek-
nikut spanjoll, duke u sh-
prehur se dëshiron të luajë më
tepër, por gjithsesi është traj-
neri ai që vendos.

Për Federico Chiesën interesohen disa skua-
dra italiane dhe europiane, me Interin dhe Ju-
ventusin në krye të listës së pretendentëve, por
sulmuesi i Fiorentinës ka zbardhur kushtin e
tij për transferimin. Mësohet se Chiesa u ka
thënë menaxherëve të tij, se skuadra që kërkon

shërbimet e tij për vitet e ardhshme, duhet t’i
ofrojë një pagë prej 7 milionë eurosh në sezon.
Kjo shifër duket se ka stepur disi Juventusin,
që ishte më pranë marrëveshjes me futbolli-
stin, megjithatë statistikat e Chiesës tregojnë se
meriton një trajtim të tillë.

Chiesa “tremb” pretendentët, kërkon një pagë goxha të majme
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIGA E KAMPIONËVE

Klopp: Jam i lumtur me paraqitjen
tonë, duhet ta pranojmë humbjen

Kështu e ka futbolli.
Më rëndësi është të

shënosh gola, dhe ata
i shënuan tri e ne

asnjë. Paraqitja jonë
ishte shumë e mirë,

djelmoshat bënë një
lojë shumë të mirë”,

tha Klopp

Messi magjik 600 gola me Barcelonën 

Lionel Messi e ka shënuar golin e 600 për
Barcelonën kundër Liverpoolit në ndeshjen e
parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.
Superylli argjentinas shënoi dy herë kundër
Reds, ku Barcelona fitoi 3-0, për të udhëtuar në
qetësi pas një jave në Anfield. Shtatë minuta
pasi shënoi një gol të lehtë, pas topit të kthyer

nga shtylla e Luis Suarez, 31-vjeçari shënoi një
tjetër gol mahnitëse nga goditja e dënimit. Dy
golat kundër Liverpoolit, e dërgojnë Messin këtë
sezon në 48 gola nëpër të gjitha garat. Ai ën total
me klubin katalunas ka shënuar 600 gola. Ai
duket së është i vendosur që ta fitojë Këpucën e
Artë për herë të gjashtë. 
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Liverpuli jetoi me Barcelonën
dhe Leo Messin për 75 minuta të
ndeshjes së parë të Champions
League - më pas zbuloi se ekziston
një forcë që është thjesht shumë e
madhe për t’i bërë ballë. Ekipi i Jur-
gen Klopp mund të ishte një gol
pas Barcelonës, pas golit të ish fut-
bollistit të tyre Luis Suarez, por në
të gjitha aspektet e tjera ata ishin
në kontroll të lojës. U duk se do të
merrnin një rezultat shumë të mirë
për në Anfield Road javën e ardhsh-
me.Në të vërtetë, një gol barazimi i
Liverpulit ishte më i mundshëm se
sa gola të tjerë të Barcelonës, pasi
ata kontrollonin zotërimin e topit
në fushën ku Barca është mbret,
dhe i shtynë kundërshtarët pas në
fushën e tyre. Magjia me të cilën
Messi ka “spërkatur” Barcelonën
dhe të gjithë sportin prej më
shumë se një dekade, e transfor-
moi këtë situatë në hapësirën e aty-
re 15 minutave. Liverpuli, pavarësi-
sht një ndeshjeje shumë të mirë,
tani përballet me një sipërmarrje
shumë të vështirë, nëse duan të
shkojnë sërish në finale. Goli i parë
i Messit dhe i dyti i Barcelonës
mund të ketë qenë një rrëmujë e
vërtetë pasi Suarez goditi shtyllën,
por goli që ndoshta e shpie këtë re-
zultat përtej asaj që mund të arrijë
Liverpuli ishte përsosmëria vetë. Në
çdo aspekt. Ishte një goditje dëni-

min, me topin e dërguar pikërisht
në cepin ku Alisson nuk arrinte dot.
Nga plot 27 metra distancë. Ishte
goli i 600 i Messit për Barcelonën,
saktësisht 14 vjet pasi shënoi të pa-
rin. Pak lojtarë munden qoftë edhe
të pretendojnë të bëjnë atë që bëri
Messi, jo më ta arrijnë - dhe kjo ish-
te diferenca mes dy skuadrave.

Pas shumë kritikave, disa tre-
guan me gisht Alissonin, por ky
është një vlerësim qesharak. Ky ish-
te perfeksion artistik në sport dhe
çdo sugjerim që braziliani kishte
faj, është qesharak. Liverpuli nuk
kishte Messin dhe, më e rëndësi-

shmja, golashënuesi i klasit botëror
që ka Liverpuli pati një natë të vësh-
tirë, teksa ekipi i pamëshirshëm
dhe cinik i Kloppit zbuloi që kish
humbur aftësinë e pasit të fundit.
Sadio Maneh dhe Mo Salah janë
ata që kanë tërhequr Liverpulin në
betejën e fortë për titull me Man-
chester Cityn, por të dy humbën
shanse të mrekullueshme përballë
portës. Sigurisht, do të flitet për
rikthime të famshme - dhe Liver-
puli gjithmonë shkon shpresëplotë
në Anfield, por rreziku qëndron në
faktin që, nëse Barcelona shënon
një gol (dhe kush do të vinte bast

kundër Messit dhe Suarezit?),
atëherë Liverpuli do të kishte ne-
vojë për pesë gola.  Liverpuli bëri
shumë mirë kaq shumë gjëra, dhe
ndoshta janë në gjendje shoku,
duke menduar se çfarë ishte kjo që
ndodhi? Përgjigja është e thjeshtë:
U ndodhi Leo Messi. Nuk janë të
parët dhe nuk do të jenë të fundit,
dhe makthi është që do të duhet
ta kalojnë sërish këtë gjë javën e
ardhshme. Ironia është që Messi
nuk po shkëlqente në ato 75 minu-
ta, shpërthime të vogla por shpesh
herë i bllokuar nga forca e lojtarëve
të Liverpulit. Por jo përgjithmonë,

dhe këtë vit ai e ka bërë misionin e
tij personal, që të rikthejë trofeun
në Barcelonë. Messi, duke folur në
gusht pasi mori shiritin e kapitenit,
zbuloi se është qëllimi i Barcelonës
të fitojë titullin e Champions këtë
sezon, dhe në takimin me gaze-
tarët para ndeshjes, Klopp tha:
“Mua ajo deklaratë më ngjau me
një kërcënim”. Ishte një kërcënim
që Liverpuli e provoi mbi kurriz. Li-
verpuli nuk do të dorëzohet dhe
gabimi i tmerrshëm që Dembele
bëri në fund të ndeshjes i jep një
rreze shprese, por shanset i ka
kundër. Barcelona vuajti në pjesën
më të madhe të pjesës së dytë, por
sa më shumë vuajtën, aq më
shumë u përpoqën të fusin Messin
në lojë - dhe madhështia e tij i
ndihmoi sërish. Messi është në një
mision për të fituar Champions
League. Dhe ajo që bëri dje në Bar-
celonë, tregon se nuk ka ndërmend
të heqë dorë nga ai titull. (BBC)

MESSI, thjesht një forcë shumë e madhe për t’i bërë ballë

Publicitet

Messi, duke folur në gusht pasi mori shiritin e kapitenit, zbuloi se
është qëllimi i Barcelonës të fitojë titullin e Champions këtë sezon,

dhe në takimin me gazetarët para ndeshjes, Klopp tha: “Mua ajo
deklaratë më ngjau me një kërcënim”. Ishte një kërcënim që

Liverpuli e provoi mbi kurriz. thënë shkurt: Messi është në një
mision për të fituar Champions League. Dhe ajo që bëri dje në

Barcelonë, tregon se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga ai titull
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DASHI 21. mars - 20. prill
Një gjë është e sigurte gjate kësaj dite, ju nuk do kënaqe-

ni me asgjë. Partneri do beje çmos t’ua plotësojë dëshirat, por ju do
kërkoni gjithmonë e me tepër. Ndryshoni sjellje para se ai ta beje
këtë. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri. Edhe sot do jeni te vetmuar.
Nëse nuk doni qe situata financiare te vazhdoje te jete e paqën-
drueshme, merrni sa me pare masa dhe ulni shpenzimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ata qe kane tashme një lidhje do kalojnë një dite te qete

dhe pa probleme. Do t’i zgjidhni me ne fund mosmarrëveshjet qe
keni pasur. Marsi do t’i beje beqaret edhe me tërheqës gjate kësaj
dite. Te shumte do jene personat qe do iu joshin, por ju duhet te
zgjidhni te duhurin. Ne planin financiar duhet te reflektoni mire
para se te bëni ndonjë shpenzim. Shmangni tronditjet!

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dite e zakonshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Here

do debatoni me atë qe keni ne krah dhe here do dashuroheni ne
mënyrë pasionante. Për beqaret do jete dite e favorshme për taki-
me. Bëjini sytë katër qe ta gjeni shpejt personin e duhur. Ne planin
financiar do jeni me fat. Pa u munduar shume gjerat do rrjedhin me
se miri dhe mund te hiqni disa para mënjanë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mjedisi yjor nuk do jete aspak i favorshëm për te dashu-

ruarit. Priten debate te zjarrta dhe shume lot. Mos flisni pa u men-
duar sepse jo vetëm do e lëndoni tjetrin, por edhe veten tuaj. Be-
qaret edhe sot do e kenë te vështirë ta bëjnë për vete personin qe
pëlqejnë. Nëse doni qe financat te jene te mira, shmangni çdo ope-
racion te madh financiar. Nuk është ende koha.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jeta ne çift nuk do përbejë asnjë problem gjate kësaj

dite. Gjithçka qe keni ëndërruar do iu plotësohet, por ne asnjë
mënyrë mos kërkoni diçka me ngulm. Beqaret do ndihmohen nga
Urani. Ka shume gjasa qe takimi qe keni pritur te ndodhe gjate kë-
saj dite. Te ardhurat do kenë përmirësime te ndjeshme. Disa mund
te nënshkruajnë edhe kontrata te rëndësishme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta ne çift nuk do jete ashtu si ju e keni pritur sot. Nuk do

mungojnë debatet dhe mosmarrëveshjet çka do e tensionojnë mjaft
ambientin. Beqaret do jene sharmante dhe do tërheqin vëmendjen
e te gjithëve. Mos ngurroni te paktën te njiheni me disa persona. Ga-
bimi me i vogël mund t’iu kushtoje shtrenjte ne planin financiar. Kuj-
des me hapat qe do hidhni.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Jeta sentimentale e çifteve do jete e bukur gjate kësaj

dite. Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe doni dhe do buzë-
qeshni ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te mbyllen ne vetve-
te sot. Mundësitë për te gjetur personin e ëndrrave do jene me te
mëdha se kurrë. Ne planin financiar nuk ehte koha për te filluar
operacione te mëdha dhe te rrezikshme. Beni durim.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ne jetën ne çift do mbizotëroje një klime harmonike

gjate kësaj dite. Partneri do iu beje një propozim interesant për te
cilin duhet te mendoheni seriozisht. Po vendoset, nuk do ketë
kthim prapa. Beqaret do përdorin te gjitha aftësitë e tyre për te bere
për vete personin qe iu pëlqen. Mundësitë janë qe t’ia dilni. Fi-
nancat nuk do përbejnë asnjë problem, kështu qe qetësohuni.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Çiftet do kenë një dite shume te zakonshme dhe pa te

reja. Merrini gjerat si t’iu vijnë. Beqaret do kenë mundësi vetëm
për dashuri platonike gjate kësaj dite. Do bënit mire te mos ëndër-
ronit me shume sesa duhet sot sepse do përballeni me zhgënjime
me vone. Ne planin financiar do jete Saturni ai qe do iu mbështe-
së. Ekuilibri do mbizotëroje gjate gjithë kohës.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do kaloni momente te shumta intimiteti gjate kësaj dite

dhe do ndiheni si ne ëndërr pranë atij qe dashuroni. Edhe njëherë
tjetër do ndiheni me fat qe jeni ne krahët e tij. Beqaret nuk duhet te
fillojnë angazhime kote se koti. Me mire qëndroni vetëm dhe te qete
sesa ne një lidhje dhe nervoze. Financat nuk do jene shume te kë-
qija nëse shpenzoni me maturi dhe kujdes.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Shmangni sa te mundni kërkesën e llogarisë dhe auto-

ritetin ne çift sot sepse partneri nuk do e duroje dot këtë. Tre-
gohuni diplomate dhe te kujdesshëm. Jeni beqare dhe po kërko-
ni një lidhje te qëndrueshme? Duhet te prisni edhe pak, sot nuk
është dita e duhur. Merruni pak me tepër me menaxhimin e finan-
cave gjate kësaj dite dhe shmangni shpenzimet e mëdha.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Shmangni sa te mundni kërkesën e llogarisë dhe auto-

ritetin ne çift sot sepse partneri nuk do e duroje dot këtë. Tregohu-
ni diplomate dhe te kujdesshëm. Jeni beqare dhe po kërkoni një
lidhje te qëndrueshme? Duhet te prisni edhe pak, sot nuk është dita
e duhur. Merruni pak me tepër me menaxhimin e financave gjate
kësaj dite dhe shmangni shpenzimet e mëdha.
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1294 – Xhoni II shpallet Dukë i Bra-
bantëve/Limburg

1494 – Zbulohet Jamajka nga Ko-
lombo. Ai e quajti 'Shën Iago'

1621 – Francis Bekoni akuzohet për
ryshfet

1660 – Suedia, Polonia, Branden-
burgu dhe Austria nënshkruajnë Pa-
qen e Olivas

1765 – Kolexhi i parë i mjekësisë
në SHBA hapet në Filadelfia

1830 – Niset treni i parë me avull
për udhëtarë

1906 – Egjipti i kontrolluar nga Bri-
tanezët merr Gadishullin e Sinait nga
Turqia

1919 – Emiri i Afganistanit Ama-
nullah fillon luftën kundër Britanisë
së Madhe

1919 – Fluturimi i parë amerikan
për udhëtarë (Nju Jork – Atlantik Siti)

1938 – Vatikani njeh Frankon –
Spanjë

1947 – Japonia miraton demokra-
cinë kushtetuese

1963 - Martin Luther King Jr mban
fjalimin e tij të famshëm "I have a
dream" 

1979 – Gruaja e parë kryeministër e
Britanisë së Madhe (Margaret Taçer) 

1997 - Garry Kasparov fillon nde-
shjen në shah me superkompjuterin
e IBM, Deep Blue 

VETËM NJË HERË
-"Sikur të mund të lindeshe edhe
një herë, çdo të dëshiroje të bëhe-
sh?" - e pyet njeriu shokun e vet.
-"Paj, ç’të them, ndoshta do të dë-
shiroja të lindi kali" - ia kthen ky.
-"Jo, jo, nuk bën dy here të lindesh i
njëjtë" - ia kthen shoku.

Njeriu duhet çdo ditë të dëgjojë të
paktën një këngë të shkurtër, të

lexojë së paku një poezi të mirë, të
shikojë një pikturë të bukur dhe
nëse është e mundur t’i thotë ca

fjalë me mend! (Gëte)

Ekziston një insekt
afrikan i quajtur
“pikaso”, pasi të
gjitha linjat e
kurrizit të tij i ka
identik si punimi
artistik i Pablo
Pikasos.

Para se të flini,
90% e mendi-
meve të trurit
tuaj janë
imagjinata për
gjëra që do dë-
shironit të ndodh-
nin. 

Kinezët e pasur përdo-
rin teknikën “Ding
Zui”, për t’i shpë-
tuar burgut,
pasi ata marrin
me “qera” njerëz
të ngjashëm me
ta, për të kryer dëni-
min e tyre në burgje. 
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...Dikur shiste

sandviçë në
shkollë, tani
posedon rrjet
hotelesh
Një 38-vjeçar, i cili përgjatë klasës
së parë u shiste shokëve të shkol-
lës sanduiçë të përgatitur nga
nëna, tashmë është shef i rrjetit të
hoteleve ‘Boutique Ennismore’.
Bëhet fjalë për Sharan Pasricha, i
cili u rrit në Mumbai të Indisë. “Fil-
lova të bëja para, prandaj vendosa
të bashkëpunoja me nënën për të
më përgatitur më shumë sanduiçe
për drekë”, deklaroi Parsricha,
duke mos ia humbur asnjëherë
atributet që i takojnë, sipas tij,
nënës. BBC shkruan se shitja e tij e
parë profesionale e sipërmarrjes
erdhi në moshën 22-vjeçare. Në
atë periudhë, ai bashkëthemeloi
“Rush Media” në Mbretërinë e Ba-
shkuar, një media studentore dhe
agjenci marketingu që ai e krijoi
pas largimit nga Universiteti i Lon-
drës. Aftësitë e tij sipërmarrëse
kapën vëmendjen e një zotërie në
Nju Delhi, i cili e joshi Sharanin
përsëri në atdheun e tij, për të
marrë përsipër biznesin e tij të ve-
shjeve prej lëkure. Sharan pranon
se puna ndonjëherë mund t’ia
bëjë agjendën e zënë, por ai ka fil-
luar të delegojë detyrat tek të
tjerët, në mënyrë që të ketë më
shumë kohë për të kaluar me fa-
miljen e tij që jeton në Londër.

Me fillimin e verës banorët e Binalo-
nan, një qyteti të vogël në Filipine,
mblidheshin nën pemë dhe bënin tha-
shetheme rreth fqinjëve e tregonin histo-
ri tradhtish, skandale divorcesh etj. Duket
se kjo gjë nuk do të jetë më e mundur pasi
bashkia e këtij qyteti ka ndaluar me ligj
thashethemet apo siç quhen në Filipine
“chismis”. Kjo masë u ndërmor pasi ishin të
shumta rastet kur thashethemet i tejka-
lonin kufijtë duke përfshirë shumë njerëz
e duke nxitur kështu konflikte mes tyre.
“Ka shumë lloje thashethemesh, por shu-

mica prej tyre lidhen me pronat, paratë
dhe marrëdhëniet. Ky ligj është për të
ndërgjegjësuar njerëzit se çdo gjë që the-
mi është përgjegjësia jonë si individë.
Duam të tregojmë që qyteti i Binalonan
ka njerëz të mirë dhe është një vend i si-
gurt për të jetuar”, është shprehur kryeta-
ri i bashkisë, Ramon Guico, raporton “The
Guardian”. Ata që kapen duke bërë tha-
shetheme do të ndëshkohen me një gjobë
që fillon nga 200 pesos (3 paundë) e deri në
15 paundë dhe 3 deri në 8 orë punë në shër-
bim të komunitetit.

Mbreti i Tajlandës u martua me tru-
projën e tij e i dha titullin e mbretëre-
shës. Njoftimi surprizë mbërriti përpara
se ceremonitë e kurorëzimit të tij, për-
mes të cilave i shenjtërohet pozita, të ni-
sin ditën e shtunë. Maha Vajiralongkorn,
66 vjeç, u kthye në monarkun kushtetues
të vendit pas vdekjes së babait të tij të
shumë adhuruar nga populli në 2016. Ai
është martuar e divorcuar tre herë më
parë dhe ka shtatë fëmijë. Truproja e tij
gjenerali, Suthida Vajiralongkorn Na
Ayudhya është zëvendes-shefja e ekipit të
vet të sigurisë; tashmë ajo do të mbajë
titullin mbretëror dhe statusin si pjesëta-
re e rregullt e familjes mbretërore”. Suthi-
da në fakt, ka qenë prej një kohe të gjatë
partnere e mbretit Vajiralongkorn dhe
bashkë janë parë në publik për shumë

vite me radhë, edhe pse marrëdhënia e
tyre nuk është pranuar asnjëherë zyrtari-
sht. Në pamjet filmike, monarku shihet

duke derdhur ujë të shenjtë në kokën e
Mbretëreshës; çifti me pas vuri firmën në
një regjistër martese.

Diamantet janë treguesit e ndarjes dhe
krijimit të tyre. Diamantet nuk janë vetëm
miqtë më të mirë të vajzave, por ruajnë
edhe një sekret tjetër mjaft të rëndësishëm.
Në fakt nëpërmjet tyre mund të kuptojmë

si janë krijuar dhe me tej stabilizuar konti-
nentet dhe si u bë e banueshme Toka. Duke
qenë se formohen në thellësitë e planetit
tonë, grimca të vogla mineralesh mund të
ngelen tek gurët e çmuar. Janë pikërisht ato
raste kur tek ta konsiderohen papastërti të
padëshiruara, por që në fakt janë tregues
mjaft të mirë të kushteve në të cilat kanë lin-
dur.

Deri tani shkencëtarët kanë studiuar
diamante të mbledhur nga Sierra Leone dhe
Botswana dhe pas ekzaminimeve men-
dohet se kontinenti i Afrikës perëndimore
është krijuar falë dy eventeve të ndryshme
mbivendosjesh para 2.5 miliardë vitesh.
Ndërsa gurët e gjetur në Kanada rrëfejnë
një tjetër histori për krijimin e kontinentit të
Amerikës Veriore.

Mbreti martohet me truprojën
dhe e bën atë mbretëreshë
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Qyteti që ndalon me ligj thashethemet!

Si u ndërtuan kontinentet?


