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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 6 maj - Me mbi 58.000 vota të fituara
më shumë nga Gordana Siljanovska e VMRO-
së, kandidati i mbështetur nga LSDM dhe part-
nerët e koalicionit qeveritar, Stevo Pendarovski,
edhe zyrtarisht ka shpallur fitore pas publikimit
të rezultateve në rrethin e dytë të zgjedhjeve
presidenciale. “Ju faleminderit. Maqedonas, sh-
qiptarë, turq, romë, vlleh dhe të tjerë që në këto
zgjedhje të qeta dhe evropiane dhe vendosët

që të ecim para. Kjo fitore është fitore e shu-
micës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të
cilët pa dallim përkatësie, u bashkuan dhe
vazhdojmë bashkë së bashku përpara”, tha Pen-
darovski, ndërsa premtoi se do të jetë në shër-
bim të të gjithë qytetarëve. “Rezultati do të
thotë rrugë të garantuar për në BE dhe NATO,
në botën ku edhe takojmë. Të zhvillojmë këtë
përfitim. Rezultati...

Mbi 120 mijë vota shqiptare për Pendarovskin
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Rumania,
rruga e re 
e kokainës 
në Ballkan

Një anije e mbytur që solli zbuli-
min e një sasie të madhe kokaine
në Rumani dëshmon se si tra-
fikantët po përdorin një rrugë të
njohur për tranzitin e heroinës
nga Azia drejt Europës edhe për
të trafikuar kokainë. Konfiskimi i
pothuajse 2 tonësh kokainë, që u
shfaq në bregun e Detit në Zi, në
plazhet e Rumanisë gjatë këtij
muaji tregon për...
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Hoxha i 
përndjekur 
që shkroi
Abetare

VMRO rritet për
60 mijë vota, 

e para tek 
maqedonasit
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Ekspertët bujqësor u rekomandojnë bujqve të ndjekin këshillat e ekspertëve bujqësore për të
arritur suksese dhe rendimente të bollshme në prodhimtarinë e tyre, duke u orientuar gradualisht
nga prodhimtaria tradicionale në prodhimtarinë moderne
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"SHQIPTARËT NUK DINË TË
MBAJNË SHTET"
"Gjendja depresive në Kosovë, Shqipëri dhe te shqiptarët
nën Maqedoni, Serbi e Mal të Zi, përkundër kushteve
ideale që i kemi si popull, është maja e ajsbergut, e cila
flet për një problem të thellë, të cilin e kemi si popull!
Mendoj se shkaku i kësaj gjendje në të cilën jemi si
popull qëndron në ndërdijen tonë, ndërdije kjo plotë e
përplotë me 'urdhra engramatikë" për vetshkatërrimin
tonë si komb. Një prej urdhrave që është futur në
ndërdijen kolektive shqiptare nga turqit, serbët, bullgarët
e grekët është urdhri: 'shqiptarët nuk dinë të mbajnë
shtet'. Ky urdhër sugjestiv, i futur në ndërdijen shqiptare
vepron si program softuerik, ngashëm me programet
virale (viruset) dhe 'normale' që shumica e popullit bënë
çdo gjë në mënyrë që ky 'urdhër' të vërtetohet në
praktikë. Me vetëdije njeriu gjithmonë kërkon vetëm të
mira e suksese, por ndërdija është ajo që e dërgon nga
regresi dhe e keqja. Kur një ditë vetëdija e kupton se nuk
po i realizohen dëshirat, ateherë fillon depresioni e
humbja e besimit pa e ditur se kjo gjendje është rezultat i
urdhrave të ndërdijes e jo të vetëdijes. Ky është ai rrethi
vicioz apo rrethi i djallit (gjerm.teufelkreis) në të cilin na
kanë fut ata që na sunduan ndër shekuj! Nga ky rreth
vicioz mund të dilet nga momenti kur kjo diagnozë të
pranohet si e vërtetë. Asnjë njeri me vetëdije nuk e tymos
duhanin, respektivisht nuk i tymos mushkëritë dhe
helmon organizmin! Njerëzit vazhdojnë ta vrasin veten
ngaqë në ndërdijen e tyre kanë një urdhër, i cili u thotë
'shkatërrojeni veten'. Dalja nga ky rreth vicioz fillon nga
dita kur njeriu të filloj të mendoj ndryshe, nga momenti
kur njeriu fillon ta ndryshoj vetveten, të filloj ti çmësoj
disa gjëra negative. Njeriu është e vetmja qenie në këtë
botë, e cila mund ta riprogramoj ndërdijen, e cila është
oqean i informatave të nevojshme, por edhe i urdhrave të
dëmshme negative!", shkruan në profilin e tij në
Facebook, kryetari i Bashkësisë Shqiptare në Zvicër,
Ahmet Asani.

ÇËSHTJA E
KOSOVËS ËSHTË
KRYER ME
KAPITULLIMIN E
NËNSHKRUAR
MË 1999

Kryetari i Ligës
Socialdemokrate të
Vojvodinës, Nenad Çanak, e
quan hipokrizi dhe dyfytyrësi
kur për presidentin e Serbisë
thonë se po tradhton në
lidhje me Kosovën, dhe se për
disa është e paqartë, e disa
bëhen sikur nuk e kanë të
qartë se "çështja e Kosovës
është mbyllur më 1999",
transmeton Koha.net
deklaratën e tij dhënë TV
Pink.
Siç është shprehur ai,
problemi i Kosovës ka
eskaluar më 1981, ndërsa
është mbyllur më 1999 "me
kapitullimin që e ka
nënshkruar Sllobodan
Millosheviqi dhe qeveria e
tij". Atëherë e kemi humbur
luftën dhe kemi kapitulluar,
është shprehur ai. "Është
hipokrizi dhe dyfytyrësi (të
pohohet - sqarim ynë) se
negociatat do të arrijnë diçka,
çfarë ka të negociohet, çfarë
duam të negociojmë? Asgjë
nuk do të negociojmë", e
citojnë atë mediat serbe.
Çanak ka shtuar se nga ky
shkak shfaqet në skenë kjo
"torturë" nga "opozita,
Jeremiqi e të tjerët" se gjoja
po mbrojnë Kosovën nga
Vuçiqi.
"Më 2008 (shpallja e
pavarësisë së Kosovës)
ndodhi vetëm
operacionalizimi i asaj që
kishte ndodhur më herët. Pas
'99-shit dhe kapitullimit që
|artistikisht" u quajt
marrëveshje tekniko-
ushtarake në Kumanovë,
kemi ardhur në pozicionin që
vazhdimisht të sillemi rreth
Kosovës", është shprehur
Çanak në TV Pink. "Kushdo që
nuk pajtohet me dikënd, ai
është tradhtar, sepse ka
"tradhtuar në çështjen e
Kosovës". Çfarë ka tradhtuar
Kosovën? Si e ka tradhtuar
Kosovën? Këto janë marri.
Dorëzimi i Kosovës "më 1999
ka qenë tradhtia", ka thënë ai.
Se si do të përkufizohen
raportet e ndërsjella midis
Prishtinës e Beogradit
mbetet të shihet, por "duhet
të përfundojë me nënshkrim
të marrëveshjes
ndërkombëtare". "Ndërsa kjo
do të ishte e mira të ndodhë
brenda BE-së. Atëherë do të
kemi gjasë për zhvillim të
mëtejshëm", citohet të ketë
thënë Çanak. 

(TV Pink, 6 maj)

MEDIACitate

Në Maqedoninë e Veriut u zhvilluan zgjedhjet presidencia-
le dhe qytetarët e dhanë një sinjal të qartë - jo turbulenca
politike, vazhdim i kursit properëndimor. Zgjedhja e Stevo
Pendarovskit si presidenti i pestë i republikës së vogël bal-
lkanike është mbështetje edhe për socialdemokratët që
qeverisin në Shkup. Ata ishin pro kandidatit politolog që ki-
shte koordinuar përpjekjet për anëtarësimin e vendit në
NATO. Balotazhi ishte një garë mes forcave proeuropiane
dhe nacionalistëve. Sepse shoqëria është ende e përçarë
për shkak të ndryshimit të emrit pas ujdisë me Greqinë.
Pas vitesh grindjeje, në shkurt vendi ndryshoi zyrtarisht
emrin në Maqedoni e Veriut. Një hap që hapi dyert e NATO-
s dhe drejt BE.

Gjatë fushatës Pendarovski dhe rivalja e tij Gordana Silja-
novska-Davkova kishin qëndrime diametralisht të kundër-
ta lidhur me këtë çështje. Por që të dy premtuan në rast të
fitores, të kujdeseshin për probleme më urgjente: Ekono-
minë në stanjacion, papunësinë e lartë, korrupsionin e
përhapur dhe nepotizmin, si edhe një administratë funksio-
nuese. Në një kohë që presidenti ka në Maqedoni funksion
përfaqësues.

PRESIDENTI TË LUAJË ROL KORREKTUES

Për Pendarovskin vjen edhe një detyrë e re, që paraardhësi
i tij, Gjorge Ivanov e injoroi vazhdimisht: të luajë rolin e
korrektuesit për qeverinë në Shkup. Presidenti i deritani-
shëm ishte më shumë një shërbëtor i nacionalistëve të
VMRO-DPMNE, që qeverisën më parë. Ivanov e shndërroi
postin e presidentit në një pikë grumbullimi të sentimen-
talizmave nacionalë dhe dallgëve antiperëndimore dhe e
torturoi vendin me paaftësinë dhe frikën e tij. Kështu ai
nënshkroi në vitin 2016 një amnisti për të gjithë politikanët
e ndjekur penalisht, vetëm për të mbrojtur Nikola Gruev-
skin, atëherë kryetar i qeverisë në Shkup. Gruevski ndërkohë
(në një formë aventureske) iku në një ekzil të kërkuar vetë
në Budapest, ku jeton në mbrojtjen e kryeministrit, Viktor
Orban. Vërtet disa muaj më vonë, Ivanov pas presionit
ndërkombëtar e tërhoqi amnistinë e tij, por dëmi i shkak-
tuar nuk riparohej aq shpejt.

27 PRILLI 2017, PIKA KULMORE E TURPSHME

Një vit më vonë gabimi tjetër presidencial: Ivanov refuzon-
te t'i jepte mandatin shumicës parlamentare për krijimin e
qeverisë. Me këtë ai e zgjati krizën politike në vend me disa
muaj, e cila më 27 prill 2017 arriti një pikë kulmore të turpsh-
me: Një turmë nacionalistësh mësyu parlamentin, sepse
shumica parlamentare e deputetëve socialdemokratë
zgjodhi si kryetar të parlamentit një shqiptar. Në fund të
mandatit të tij, BE dhe shtetet perëndimore i kthyen kurri-
zin presidentit Ivanov: Ai e kishte bllokuar qeverinë, duke re-
fuzuar të nënshkruante ligje të rëndësishme me emrin Ma-
qedoni e Veriut. Presidenti i ri Stevo Pendarovski ka tani
detyrën t'i rikthejë dinjitetin dhe respektin presidencës.
Kjo nuk është ndonjë dëshirë shumë e madhe pas përvoja-
ve të viteve të kaluara, dhe pritshmëritë jo të mëdha nga
presidenti i ri. Askush nuk kërkon gjëra spektakolare nga
presidenti i sapozgjedhur. Maqedonia e Veriut ka nevojë
tani thjesht për një president normal, president të drejtë -
të shpresojmë që tani e ka. (DW)

Vazhdon kursi
properëndimor

ANALIZË ||||||||||||||||||||||

Boris GEORGIEVSKI

MARATONA (POLITIKE) E MUNGUAR
SHQIPTARE!
"Dikur moti, ushtari grek (antik) Filipidis, kishte vrapuar
nga fusha e Maratonës deri në Athinë, për të sjellë a për të
shpallur lajmin e fitores së ushtrisë greke ndaj
persianëve!
Sot e gjithë ditën e Perëndisë, lidershipit shqiptarë, dhe të
tjerë politikanë mendjendritur, assesi nuk kanë të drejtë
që maratonën politike ta vazhdojnë së prapthi, nuk kanë
të drejtë që 'maratonën e Filipidisit' ta 'vrapojnë'
individualisht, nuk kanë të drejtë që atë ta bëjnë ndaras,
nëse e bëjnë ndaras, atëherë do të lodhen shpejt dhe do
të heqin dorë nga gara, pasi caku i kësaj maratone është
goxha larg dhe, për këtë dhe njëmijë arsye të tjera, ata
detyrohen ta 'rimbledhin' mendjen.., sepse, historia e
shovinizmit dhe nacionalizmit katundaresk të fqinjëve
tanë nuk mbyllet dhe aq më pak nuk shembet me një
sharje, me thashetheme, me zhurmë shurdhuese, me..,
Sikur politikanët shqiptarë të kishin qëndrim a sjellje
korrekte mes vete, kryeplakut të politikës maqedonase do
të duhej t’i thoshin edhe këtë: '... i nderuar, mos vallë (nuk)
e di pse i ke të tërë. I ke për arsye se ne shqiptarët kemi
inatet tona homerike, mbase edhe histerike, inate që janë
shndërruar në 'bythë e brekë', neve na mungon toleranca
ndërshqiptare, na mungon varësia a veprimi i ndërsjellë
mes nesh, na mungon fjala a mendimi ndryshe, na
mungon vetëdemaskimi, na mungon parimi dhe
vetëvendosja..., ne gënjejmë vetveten, ne përsërisim
vetveten, ne jemi të dashuruar me vetveten, ne nuk i
parashtrojmë kërkesa vetvetes dhe së fundi na mbetet të
grindemi mes vete për inat dhe për mustaqet e Çelos', siç
thonë mirditasit.
Nëse ne shqiptarët këtej kufijve administrativë do të
vendosim më në fund ta 'vrapojmë maratonën tonë të
vonuar politike, po edhe diplomatike' nuk duhet ta bëjmë
atë me 'një frymë', nuk duhet që gjatë vrapimit ta kthejmë
mendjen dhe shikimin herë nga e majta e herë nga e
djathta, e herë-herë mënjanë", shkruan nw profilin e tij
nw FB, publicisti nga Tetova, Fadil Lushi.

Pas përvojës së viteve të kaluara,
Maqedonia e Veriut ka nevojë tani për
një president normal e të drejtë. Të
shpresojmë që Stevo Pendarovski
është një president i tillë



3AKTUALE
Koha, e martë, 7 maj 2019 

Stoltenbergu
uroi
Pendarovskin
Sekretari i përgjithshëm i
NATO-s, Jens Stoltenberg, iu
uroi fitoren presi-
dentit të ri të
Maqedo-
nisë së
Veriut,
Stevo
Pendarov-
skit. Shefi i
Aleancës Veria-
tlantike nëpërmjet Tuiterit e
uroi për fitoren. “Urime deri te
Stevo Pendarovski për fitoren
në zgjedhjet presidenciale, me
padurim pres që të punoj për
ju për pranim të Maqedonisë
së Veriut si anëtare e tridhjetë
në NATO”, shkroi Stoltenber-
gu.

Hani: Hapet
rruga e
negociatave 
Komisari evropian për zgjerim
Johanes Han ia uroi fitoren
presidenti të sapozgjedhur të
Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Stevo Pendarovskit.
“Urime deri te Stevo Pemda-
rovski për zgjedhjen e tij për
president të Republikës së Ma-
qedonisë së
Veriut, me
padurim
pres ba-
shkëpu-
nim të
vazhdue-
shëm për
agjendën e BE-së në kontekst
të konkluzioneve të vitit ka-
luar të Këshillit të cilat e hapën
rrugën drejt fillimit të nego-
ciatave për anëtarësim në qer-
shor”, ka shkruar Hani.

Kurc:
Vazhdojmë
drejt BE-së
Kancelari austriak Sebastian
Kurc ia uroi Stevo Pendarov-
skit zgjedhjen për president të
ri të Republikës së
Maqedonisë
së Veriut. 
“Urime
për presi-
dentin e
sa-
pozgjedhur
të Maqedonisë Ve-
riore, Stevo Pendarovski. 
Do të vazhdojmë ta përkrahim
vendin e juaj në rrugën drejt
anëtarësimit në BE”, ka shk-
ruar Kurc në Tuiter.

Vedat MEMEDALIU

Shkup, 6 maj - Me mbi 58.000 vota të
fituara më shumë nga Gordana
Siljanovska e VMRO-së, kandidati i
mbështetur nga LSDM dhe part-
nerët e koalicionit qeveritar, Stevo
Pendarovski, edhe zyrtarisht ka sh-
pallur fitore pas publikimit të rezul-
tateve në rrethin e dytë të zgjedhje-
ve presidenciale. “Ju faleminderit.
Maqedonas, shqiptarë, turq, romë,
vlleh dhe të tjerë që në këto
zgjedhje të qeta dhe evropiane dhe
vendosët që të ecim para. Kjo fitore
është fitore e shumicës së qytetarë-
ve të Maqedonisë së Veriut, të cilët
pa dallim përkatësie, u bashkuan
dhe vazhdojmë bashkë së bashku
përpara”, tha Pendarovski, ndërsa
premtoi se do të jetë në shërbim të
të gjithë qytetarëve.

“Rezultati do të thotë rrugë të
garantuar për në BE dhe NATO, në
botën ku edhe takojmë. Të zhvil-
lojmë këtë përfitim. Rezultati është
edhe më i madh ngase është fitore
e bashkimit. Kjo fitore është me-
sazh se vetëm bashkë mund të
shkojmë para”, deklaroi Pendarov-
ski. Ai tha se do të qëndroj prapa
çdo qytetari të ndershëm dhe do të
tentoj që t’i bashkoj të gjithë qyte-
tarët. “Do të jem faktor i stabilitetit
dhe jo faktor i krizave”, tha Penda-
rovski. Fituan qytetarët, tha Penda-
rovski, dhe solemnisht dua të njof-
toj se do t’u shërbej me përkushtim
të gjithëve, do të jem president i sh-
tetit nga i cili nuk do të turpëroheni.

“Në këto zgjedhje vendosët të
vazhdojmë së bashku përpara. Sot
ishte Maqedonia jonë dinjitoze, po-
pulli ynë i mençur, kjo është fitorja
e shumicës së qytetarëve të Repu-
blikës së Maqedonisë së veriut të
cilët pavarësisht të përkatësisë et-
nike apo politike u bashkuan dhe

tha vazhdojmë përpara dhe
asnjëherë dhe kurrë më regjim. Sot
fituan qytetarët dhe solemnisht
dua të publikoj se do t’u shërbej me
përkushtim të gjithëve”, theksoi
Pendarovski. Iu falënderua kryemi-
nistrit Zoran Zaev dhe të gjithë Qe-
verisë si dhe 31 partive politike, të
cilët, siç u shpreh Pendarovski, të
gjithë së bashku qëndrojnë pas kë-
tij koncepti. Falënderim të veçantë
i dërgoi Gordana Siljanovskës dhe
Blerim Rekës për pjesëmarrjen dhe
kontributin në zgjedhjet demokra-
tike.

SHQIPTARËT E BËNË DALLIMIN
Megjithatë, krahasuar me raun-

din e parë më 21 prill, kur Penda-
rovski fitoi 322.581 vota, të dielën,
kandidati i pushtetit arriti të marrë
436.2012 vota, apo 113.631 më
shumë sesa në raundin e parë. Në të
gjitha vendbanimet shqiptare, Pen-
darovski të dielën arriti të fitojë
bindshëm ndaj kandidates së
VMRO-së, Gordana Siljanovska

Davkova. Madje, duke trefishuar,
katërfishuar dhe pesëfishuar votat
krahasuar me raundin e parë. Për
shembull, në Çair, nëse në raundin
e parë Pendarovski fitoi 8.203 vota,
të dielën ky numër gati u dyfishua
dhe shkoi në 15.503. Njëjtë edhe në
Saraj - në raundin e parë Pendarov-
ski fitoi 3748, ndërsa të dielën 8217
vota. Në Haraçinë, në raundin e
parë Pendarovski kishte fituar
vetëm 895 vota, derisa të dielën i
mori maksimumin e votave - gjith-
sej 2909. Trefish vota më shumë
sesa në raundin e parë Pendarov-
ski mori edhe në Zhelinë (878 raun-
di i parë dhe 3682 raundi i dytë), në
Studeniçan (1881 raundi i parë dhe
4445 në raundin e dytë), në Bogo-
vinë 1547 vota në raundin e parë dhe
4450 të dielën. Në Vrapçisht, gjitha-
shtu. Në raundin e parë , Pendarov-
ski në këtë komunë fitoi 1927 vota,
derisa të dielën 4399.

Në Likovë, dallimi i votave të
raundit të parë me të dytin për Pen-
darovskin shkoi madje pesëfishtë -

1661 në raundin e parë dhe 6543
vota në raundin e dytë. Në
ndërkohë, dyfish vota më shumë
sesa në raundin e parë Pendarov-
ski mori në Tetovë, Gostovar,
Kërçovë, Strugë dhe Kumanovë.

ZAEVI: FITUAM 
PRESIDENT EVROPIAN

Kryeministri dhe lider i LSDM-
së, Zoran Zaev, në fjalimin e tij pas
shpalljes së Pendarovski president
shteti, theksoi se zgjedhjet ishin të
suksesshme dhe demokratike,
ndërsa Maqedonia e Veriut fitoi një
president evropian të shtetit. “Stevo
Pendarovski është president i të
gjithëve. Me zgjedhje shumë të pa-
stra në të dyja raundet e zgjedhjeve
treguam se Republika e Maqedo-
nisë së Veriut ka kapacitete të
mëdha demokratike dhe se është
e gatshme për në Evropë. Kjo është
fitorja e qytetarëve dhe e Repu-
blikës, porositi sonte. Prej sot asnjë
nuk mund të qëndrojë në rrugën e
progresit dhe të perspektivave. Re-
zultati i zgjedhjeve të sotme tregoi
se së bashku shkojmë përpara në
NATO dhe në BE. Jehoi përcaktimi i
shumicës së qytetarëve në zgjedhje
të pastra, korrekte dhe demokra-
tike. Vazhdojmë së bashku dhe me
përgjegjësi përpara”, ka thënë Zaev
në fjalimin e tij në selinë e partisë ku
morën pjesë edhe përfaqësues të
udhëheqësisë së BDI-së. 

Së bashku, theksoi ai, treguam
se kemi një vend evropian dhe një
popull krenar i cili ka përcaktime
evropiane. “Si pushtet qendror dhe
lokal në bashkëpunim me presi-
dentin e ri mbesim të përkushtuar
në prioritetet tona, anëtare e plotfu-
qishme e NATO-s dhe fillim të ne-
gociatave me BE-në, vazhdojmë t’i
orientojmë paratë tek qytetarët, i
mënjanojmë dobësitë në qeverisje
të cilat shkaktuan reagim tek opi-
nioni, vendosim fund përfundim-
tar në ndarjet dhe së bashku ndër-
tojmë bashkim brenda dhe aleancë
jashtë”, premtoi Zaev.

POST FESTUM ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 2019

Mbi 120 mijë vota shqiptare
për Pendarovskin
Krahasuar me raundin e
parë më 21 prill, kur
Pendarovski fitoi 322.581
vota, të dielën ai arriti të
marrë 436.2012 vota, apo
113.631 më shumë sesa në
raundin e parë. Në të
gjitha vendbanimet
shqiptare, Pendarovski
fitoi bindshëm ndaj
kandidates së VMRO-së,
Gordana Siljanovska
Davkova. Madje, duke
trefishuar, katërfishuar
dhe pesëfishuar votat
krahasuar me 21 prillin
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Shkup, 6 maj - Një pjesë e mediave
botërore për raundin e djeshëm
të zgjedhjeve presidenciale në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut
theksojnë se “fitues është kandi-
dati properëndimor Stevo Penda-
rovski”. “Nju-Jork tajms” nën titul-
lin “Mbështetësi i ndryshimit të
emrit është zgjedhur për presi-
dent” bën të ditur se në raundin e

dytë të zgjedhjeve presidenciale
është zgjedhur “kandidati i mbë-
shtetur nga Qeveria, i cili plani-
fikon që ta qojë vendin në NATO
me emrin e ri”. Gazeta bën të ditur
se Stevo Pendarovski fitoi rreth 52
për qind të votave, përderisa
kundër kandidatja e tij Gordana
Siljanovska Davkova fitoi rreth 45
për qind. Gazeta britanike “Guar-

dian” nën titullin “Bileta jonë për
Evropë”: Maqedonia e Veriut
zgjodhi president properëndimor”
thekson se në zgjedhjet fitoi kan-
didati i cili ishte përqendruar për
ndryshim të emrit të shtetit dhe
anëtarësimi i saj në BE dhe NATO.

Lajmin për fitoren e Pendarov-
skit e publikuan edhe “Dojçe
Vele”, agjencia kroate e lajmeve
HINA, agjencia gjermane e laj-
meve DPA dhe servisi britanik Bi-
Bi-Si publikuan se fituesi në
zgjedhjet është kandidati i koali-
cionit qeveritar Pendarovski. Për-

derisa agjencia turke e lajmeve
Anadollia e transmeton dekla-
ratën e Pendarovskit se do të jetë
president i të gjithë qytetarëve.
Edhe mediat greke në raportimet
e tyre për raundin e dytë të
zgjedhjeve presidenciale në ven-
din tonë vënë theksin në censu-
sin e arritur dhe fitoren e Stevo
Pendarovskit.

“Stevo Pendarovski zgjidhet
president i ri i Maqedonisë së Ve-
riut”; “Kandidati i Zaevit është fi-
tuesi i zgjedhjeve presidenciale
në Maqedoninë e Veriut”; “Fitorja

e Pendarovskit në Republikën e
Maqedonisë së Veriut: Do të jem
president i të gjithë qytetarëve”;
“Shkup: Stevo Pendarovski presi-
dent i ri i Maqedonisë së Veriut”;
“Zgjedhjet Presidenciale në Ma-
qedoninë e Veriut: Fitore e Pen-
darovskit”; “Stevo Pendarovski:
Pesha e perspektivës evropiane
dhe euroatlantike të vendit”; “Ma-
qedonia e Veriut : Profili dhe
agjenda e presidentit të ri Stevo
Pendarovski”, janë pjesë titujt në
botimet elektronike të medias
greke.

Kush është
presidenti i ri 
i Maqedonisë
Veriore?
Stevo Pendarovski, kandidati i
LSDM-së, fitoi në raundin e
dytë të zgjedhjeve përballë
kandidates së pavarur nga
VMRO-DPMNE, Gordana
Siljanoska-Davkova. Ai është
presidenti i pestë i zgjedhur i
Maqedonisë, i pari me emrin e
ri të shtetit Maqedonia Verio-
re, pas zgjidhjes së kontestit të
emrit me Greqinë. Pendarov-
ski u lind më 3 prill 1963 në
Shkup. Është politikan, profe-
sor, analist, docent për siguri
ndërkombëtare, politikë të ja-
shtme dhe globalizim në
Fakultetin për Shkenca Poli-
tike në Universitetin Amerikan
Kolegj-Shkup.
Pas mbarimit të arsimit të
lartë, emërohet udhëheqës i
sektorit për analitikë në Mini-
strinë për Punë të Brendshme.
Për tri vjet ka ushtruar postin e
zëdhënësit ndihmës ministër
për marrëdhënie me pu-
blikun, pranë MPB-së. Nga viti
2001 është emëruar për shef
të sigurisë kombëtare dhe kë-
shilltar për politikë të jashtme
në kabinetin e presidentit Bo-
ris Trajkovski dhe më pas dhe
të kabinetit të Branko Cër-
venkovskit.Stevo Pendarovski
gjithashtu ishte kandidat për
president nga radhët e LSDM-
së në zgjedhjet presidenciale
të vitit 2014, ku u radhit i dyti
me 398.077 vota të fituara. Ai
në zgjedhjet e parakohshme
parlamentare të 11 dhjetorit të
vitit 2016 ishte bartës i listës së
LSDM-së dhe koalicionit në
njësinë zgjedhore numër një,
nga ku edhe fitoi mandatin e
tij si deputet në Kuvendin e
Maqedonisë Veriore.
Më 7 dhjetor të vitit 2017, Pen-
darovski dha dorëheqje nga
funksioni i deputetit pasi u
emërua në funksionin aktual
të tij si koordinator kombëtar
për përgatitje të Maqedonisë
për anëtarësim në NATO.

Destan JONUZI

Shkup, 6 maj - Rezultatet e raundit
të dytë të zgjedhjeve, përpos rritjes
së votave të LSDM-së (bashkë me
ato shqiptare që votuan për Stevo
Pendarovskin), tregojnë se rritje të
theksuar në nivel shteti ka edhe
VMRO-DPMNE. Nëse në raundin e
parë, kandidatja e VMRO-së, Gor-
dana Siljanovska Davkova arriti të
filojë 318.341 vota, të dielën ajo mori
377.713 vota, apo 59.372 më shumë
se më 21 prill. LSDM ndërkohë, nëse
krahasohet raundi i parë dhe raun-
di i dytë, pa votat e supozuara sh-
qiptare, nuk ka lëvizje në rritje të
votave. Më 21 prill, Pendarovski si
kandidat i 31 partive politike në koa-
licionin qeveritar mori 322.581 vota,
ndërsa të dielën 436.212 (rreth 120
mijë vota shqiptare). Matematika
tregon se LSDM ka të njëjtat vota të
elektoratit maqedonas njëjtë sikur-
se në raundin e parë - diku 330.000-
340.000, derisa VMRO ka arritur
të fitojë edhe rreth 60.000 vota
tjera maqedonase.

Rritje VMRO ka shënuar edhe
nëse votat e së dielës krahasohen
me zgjedhjet lokale të vitit 2016,
kur VMRO-DPMNE kishte vetëm
335.054. Me rreth 380 mijë vota,
VMRO del të jetë partia e parë tek
elektorati maqedonas, ndërsa kjo
u theksua edhe nga zyrtarët e par-
tisë së Hristijan Mickovskit
menjëherë pas shpalljes të rezulta-
tit të zgjedhjeve të dielën. "VMRO-
DPMNE dhe Gordana Siljanovska
Davkova fituan në numrin më të
madh të komunave të Republikës
së Maqedonisë. Siljanovska Davko-
va ka fituar më shumë vota se në
rrethin e parë. Anëtarësia e VMRO-

DPMNE-së ka qenë nën
përndjekje konstante politike dhe
se pushteti është shërbyer me të
gjitha metodat", ka thënë sekreta-
ri i përgjithshëm i VMRO-së, Igor
Janushev.

Kandidatja e VMRO-së, Gorda-
na Siljanovska Davkova të dielën,
ashtu sikurse në raundin e parë, fi-
toi bindshëm në komunat e pastra
apo me shumicë maqedonase si
në Zelenikovë, Aerodrom, Gjorçe
Petrov, Kisella Vodë, Sopishte, Pe-
trovec, Ilinden, në Manastir, Veles,
Kavadar, Gjevgjeli, Prilep, Sveti
Nikole, Shtip, Bosilovë, Vallandovë,
Vasilevë, Vevçan, Vinicë, Gradsko,
Debërcë, Demir Kapi, Zërnovc, Kar-
bincë, Kratovë, Krivogashtan, Lo-
zovë, Makedonska Kamenica,

Makedonski Brod, Mogillë, Nego-
tinë, Novac, Pehçevë, Probishtip,
Rosoman, Nagoriçan i Vjetër, Çe-
shinovë-Obleshevë dhe barazim
në Radovish dhe Butel. 

Kjo është edhe arsyeja që Silja-
novska Davkova, megjithëse e pra-
noi humbjen, nuk e uroi Pendarov-
skin për fitoren e së dielës.
“Numrat flasin për humbje. Thje-
shtë të mundurit nuk ndjehen
mirë, por unë nuk jam ndjerë më e
qetë, më e pasur”, ka thënë Silja-
novska duke falënderuar përk-
rahësit për mbështetjen, ndërsa
theksoi se ka marrë mirëkuptim
dhe energji të madhe nga qyte-
tarët.

Si sukses e ka konsideruar atë
që në zgjedhje ka marrë mbi 377

mijë vota. Ka shprehur për këtë
falënderim dhe ka shtuar se nuk
ka qenë e vogël puna për dy javë
mes dy rretheve zgjedhore të fi-
tojë plus 60 mijë vota. “A thua ky
rezultat çon në pajtim dhe shënon
ndasi në shtet sipas shumë baza-
ve”, tha Siljanovska dhe ka shtuar
se asgjë nuk do të jetë njëjtë në
vend dhe se fjalët që janë thënë
në debatet televizive do të mbe-
ten udhërrëfyes për pozitën, por
edhe opozitën. Sipas Siljanovskës,
në këto zgjedhje ka fituar partitok-
racia në vend të demokracisë,
ndërsa ka theksuar se rezultati i së
dielës flet për de-legjitimim të kë-
tij pushteti dhe se seriozisht duhet
të mendohet për zgjedhje të pa-
rakohshme parlamentare.

MEDIAT BOTËRORE PËR FITOREN E PENDAROVSKIT

Një president për NATO dhe BE
Lajmin për fitoren e Pendarovskit e publikuan edhe
“Dojçe Vele”, agjencia kroate e lajmeve HINA,
agjencia gjermane e lajmeve DPA dhe servisi
britanik Bi-Bi-Si publikuan se fituesi në zgjedhjet
është kandidati i koalicionit qeveritar Pendarovski.
Edhe mediat greke - pothuajse të gjitha raportuan
për fitoren e Pendarovskit

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

LSDM PA LËVIZJE TEK ELEKTORATI MAQEDONAS

VMRO rritet për 60 mijë vota,
e para tek maqedonasit

Matematika tregon se
LSDM ka të njëjtat vota
të elektoratit
maqedonas njëjtë
sikurse në raundin e
parë - diku 330.000-
340.000, derisa VMRO
ka arritur të fitojë edhe
rreth 60.000 vota tjera
maqedonase

HARADINAJ URON PENDAROVSKIN 

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj,
ia uroi Pendarovskit fitoren e zgjedhjeve
presidenciale, ndërsa qytetarëve të
Maqedonisë së Veriut ua uroi zgjedhjet e
lira dhe demokratike. Përmes publikimit
në Fejsbuk, Haradinaj porositi se Kosova
është gjithmonë e gatshme për fuqizimin e
bashkëpunimit dhe avancimit të marrëdhënieve të
mira me Maqedoninë e Veriut, “në të mirë të të dy
popujve tanë, të forcimit të bashkëpunimit rajonal
dhe të perspektivës sonë euroatlantike”. “Urime

qytetarëve të Maqedonisë së Veriut për
zgjedhjet e lira dhe demokratike

presidenciale. Me këtë rast, i uroj fitoren
presidentit të zgjedhur, Stevo
Pendarovski. Kosova është gjithmonë e

gatshme për fuqizimin e bashkëpunimit
dhe avancimit të marrëdhënieve të mira me

Maqedoninë e Veriut, në të mirë të të dy popujve
tanë, të forcimit të bashkëpunimit rajonal dhe të
perspektivës sonë euro-atlantike”, shkruan
Haradinaj. 
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Shkup, 6 maj - Kryeministri Zoran
Zaev konfirmoi se pas përfundimit
të zgjedhjeve presidenciale do të
ketë ndryshime në mënyrë që të
mënjanohen dobësitë në pushte-
tin ekzekutiv, duke filluar nga Qe-
veria, zëvendësministrat, sekre-
tarët shtetërorë, sipas vertikales në
institucionet shtetërore, ndër-
marrjet publike, shoqatat e aksio-
narëve në pronësi shtetërore, por
edhe në LSDM. “Prej sot do të filloj
të bëj analiza. Gjithsesi në konsul-
time të caktuara me bashkëpunë-
torët e parë për shkak se kujdesi
fillimisht është i imi. E dini se
duhet të mbyllen zgjedhjet, me sh-
pallje zyrtare nga Komisioni Sh-
tetëror Zgjedhor me vetë raportin
në mënyrë që t’i fillojmë procedu-
rat e tilla. Unë jam kompetent në
pushtetin ekzekutiv, këtu do të

ketë ndryshime”, deklaroi Zaev në
Qeveri, duke iu përgjigjur pyetjes
së gazetarëve për “Fshesën” e para-
lajmëruar pas zgjedhjeve.

Paralajmëroi se njëkohësisht
do të bëjë ndryshime edhe në ven-
din tjetër ku është kompetent si
kryetar i LSDM-së. “Kemi ndër
mend edhe këtu të bëjmë ndryshi-
me të caktuara, me bartës të cak-
tuar të funksioneve, në nivel lokal
dhe qendror, të gjithë së bashku.
Kam ndërmend, sepse partia ka
marrë përgjegjësi përmes organe-

ve dhe trupave të partisë politike,
por edhe përmes organeve dhe
trupave të shtetit, siç ekzistojnë,
para së gjithash Parlamenti, i cili e
zgjedhë Qeverinë dhe përfaqësue-
sit qeveritarë, në një periudhë sa
më të shpejtë të bëhen ndryshi-
met për shkak se koha është për
punë. Shteti ka president, erë në
shpinë dhe në spirancat tona
morëm të gjithë dhe ajo që duhet
ta bëjmë është ndryshimi në struk-
tura të caktuara udhëheqëse, funk-
sionarë të caktuar të cilët treguan

dobësi”, tha Zaev pas pritjes në Qe-
veri me rastin e Ditës së gjuhës
maqedonase. Ai shtoi se në vend të
tyre do të ketë kuadro të reja të ci-
lat duhet të marrin mësim, të mos
i përsërisin gabimet e njëjta si të
mëparshmit dhe njëkohësisht të
tregojnë rezultat akoma më të
madh se të mëparshmit.

Megjithatë, deputeti Artan
Grubi ditë më parë për gazetën
KOHA tha se ndryshimet në koali-
cionin qeveritar do të bëhet vetëm
pas arritjes së pajtueshmërisë së
plotë midis partnerëve të koalicio-
nit. "Qeverisja me koalicion para-
sheh vendimmarrje konsensuale
për të gjitha çështjet, përfshirë dhe
emërimet dhe ndryshimet në kabi-
netin qeveritar. Çdo vendim, qoftë
politik, apo kadrovik, merret vetëm
pas arritjes së pajtueshmërisë së
plotë paraprake midis partnerëve
të koalicionit", tha deputeti Grubi,
njëherësh edhe sekretar organiza-
tiv i BDI-së. Porosi se nuk mundet
Zaevi të vendos për zyrtarët e BDI-
së çoi edhe kryeparlamentari Talat
Xhaferi, i cili tha se kryeministri
fshesën mund t'a nis fillimisht në
LSDM e pastaj tek partnerët tjerë
të koalicionit. (D.J)

Georgievski 
i LSDM-së
fitoi në Ohër
Ohër, 6 maj - Konstantin Geor-
gievski, kandidati i LSDM-së
edhe zyrtarisht do të jetë krye-
tari i ri i Komunës së Ohrit,
këtë e konfirmojnë rezultatet
zyrtare të publikuara nga Ko-
misioni Shtetëror i Zgjedhje-
ve. Të dhënat e KSHZ-së tre-
gojnë se Georgievski në
rrethin e dytë të mbajtur të
zgjedhjeve për kryetar komu-
ne, e ka marrë mbështetjen e
16.523 qytetarëve të Ohrit ose
54,6 për qind të votave të qyte-
tarëve, gjegjësisht 3,855 vota
më shumë nga kundër kandi-
dati i tij nga radhët e VMRO-
DPMNE-së, Mitre Miloshevski
për të cilin kanë votuar 12.688
persona ose 41,68 për qind e
qytetarëve që dje dolën për të
votuar. Georgievski që
mbrëmë së bashku me mbë-
shtetësit e tij dhe bashkëpar-
tiakët e festuan fitoren, me tu-
bim që filloi në shtabin e tij
zgjedhor, ndërsa përfundoi
natën vonë në Sheshin e Qyt-
teit. parazgjedhore.

Shkup, 6 maj - Asaf Ademi nuk do të
jetë ministër i Kulturës i Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut.
Ademi, ministër nga radhët e par-
tisë së koalicionit qeverisës Alter-
nativa, të hënën para gazetarëve
njoftoi se zyrtarisht deri të krye-

ministri i Qeverisë së Maqedonisë
së Veriut ka deponuar dorëheqjen
nga posti i ministrit të Kulturës.
Dorëheqja, siç njoftoi Ademi, është
për shkaqe shëndetësore. "Vendi-
mi për t'u tërhequr ishte marrë që
nga mbledhja e fundit e Kryesisë

së partisë, por për arsye të
zgjedhjeve presidenciale në vend,
për të mos ndikuar në koalicionin
qeverisës, vendosa sot ta bëjë pu-
blike", tha Ademi, ndërsa mohoi
zërat se dorëheqja e tij ka të bëjë
me "fshesën" e paralajmëruar nga
kryeministri Zoran Zaev. 

"Dorëheqja ime nuk të bëjë
aspak me fshesën e kryeministrit
Zaev, në këtë drejtim i kam dhënë
mbështetje të fortë Zaevit sa i
përket shkarkimit të ministrave
nga kabineti i tij, të cilat nuk kanë
treguar suksese në punën e tyre.
Në punën time si ministër kam
qenë transparent dhe kam respek-
tuar ligjet. Për gjatë kohës sa kam
qenë ministër, sot në Ministrinë e
Kulturës i keni të avancuar dhjetë-
ra të punësuar që askush nuk i ka
pyetur se çfarë partie janë. Arsyeja

e vetme e tërheqjes, për të cilën e
kam informuar shumë më parë
kryeministrin dhe liderin e partisë
sime, është për shkaqe shëndetë-
sore", tha Ademi, ndërsa informoi
se deri në emërimin e ministrit të
ri, ai do ta udhëheq Ministrinë e
Kulturës.

Po gjatë ditës së hënë, kryemi-
nistri Zaev deklaroi se e ka pritur
dorëheqjen e ministrit Ademi,
ndërsa iu falënderua për kontribu-
tin në kulturë. "Ai e ka paralajmë-
ruar dorëheqjen më shumë se gja-
shtë muaj dhe ka probleme
shëndetësore. Ka dashur të japë
dorëheqje që prej para Programit
për kulturë, por e dini se ka pasur
dilema nëse do të shkohet në
zgjedhje presidenciale së bashku
me ato parlamentare, e pastaj ven-
dosëm për zgjedhje presidencia-

le. Lutja nga ana ime si mandatar
dhe kryeministër ishte të pritet, të
kalojnë zgjedhjet", deklaroi Zaevi
në Qeveri.

Kryeministri shtoi se ka
mirëkuptim për gjendjen shën-
detësore të Ademit dhe për rapor-
tin e tij personal lidhur me këtë çë-
shtje. "Ai në mëngjes më informoi
për detaje. Sot e di se ka caktuar
pres konferencë dhe pastaj do të
pimë kafe së bashku. Besoj se në të
ardhmen do të mund sërish të ba-
shkëpunojmë, por ky është vetëm
edhe një vend i zbrazur, që do të
jetë pjesë e rikonstruimit", tha
Zaev. Duke u përgjigjur pyetjes së
gazetarëve, Zaevi tha se personali-
sht mendon për ministrin e ri të
Kulturës, megjithëse shtoi se ende
nuk është i gatshëm të kumtojë
emra. (Z.V)

PËR SHKAQE SHËNDETËSORE

Dorëhiqet Ademi, Zaevi mendon për ministrin e ri
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ZAEVI PËRSËRI PËR NDRYSHIMET KADROVIKE

"Fshesa" nis me Qeverinë!
“Prej sot do të filloj të bëj
analiza. Gjithsesi në
konsultime të caktuara
me bashkëpunëtorët e
parë për shkak se kujdesi
fillimisht është i imi. E
dini se duhet të mbyllen
zgjedhjet, me shpallje
zyrtare nga Komisioni
Shtetëror Zgjedhor me
vetë raportin në mënyrë
që t’i fillojmë procedurat
e tilla", tha Zaevi

Meta: Atmosferë demokratike, urime 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta i
uroi fitoren Stevo Pendarovskit si president i
Republikës së Maqedonisë Veriore. Meta në
një bisedë telefonike me Pendarovskin e
përgëzoi atë për fitoren dhe shprehu bindjen e
tij në bashkëpunimin e shkëlqyer në të ardhmen
jo vetëm mes dy vendeve, por edhe për forcimin e
perspektivës euroatlantike të rajonit. "Një theks të veçantë i kanë
dhënë atmosferës paqësore, të ndershme dhe demokratike si dhe
arritjen e censusit dhe rolin kyç të shqiptarëve në zgjedhjen e
presidentit të ri”, ka vlerësuar Meta. 

Thaçi uroi Pendarovskin 

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i dërgoi
telegram urimi presidentit të ri të Maqedonisë
së Veriut, Stevo Pendarovski. Në telegramin e
Thaçit, të cilin e publikoi kabineti i tij citohet
se “Republika e Kosovës dhe Republika e
Maqedonisë së Veriut kanë lidhje të përzemërta
dhe themele të forta, që mbështeten në dëshirën e
përbashkët për të nxitur bashkëpunimin reciprok në të gjitha
fushat”. Thaçi i ka përgëzuar edhe subjektet politike shqiptare në
Maqedoninë e Veriut, të cilat u dëshmuan konstruktive, duke bërë
thirrje për pjesëmarrje masive në këtë proces zgjedhor. 
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Dy të ndaluar
me marihuanë
në Gostivar
Pjesëtarët e policisë së Te-
tovës, rreth orës 19 e 45 mi-
nuta, në fshatin Pallçisht i Po-
shtëm kanë arrestuar 37
vjeçarin G. K nga fshati
Zdunjë e Gostivarit dhe 18
vjeçaren E.A. nga Gostivari, të
cilët kanë qëndruar në ve-
turën e parkuar “Reno Megan”
me targa të Gostivarit. Gjatë
kontrollit të kryer ndaj tyre
tek E.A. është gjetur ma-
rihuanë dhe rizëll. Merren të
gjitha masat për zbardhjen e
plotë të rastit.

Tetovë, 
djali ushtron
dhunë ndaj
prindërve
Banori 49 vjeçar nga Tetova,
të dielën mbrëma rreth orës
21 e 40 minuta, ka denoncuar
dhunë familjare të cilën e ka
kryer djali i tij 19 vjeçar me
iniciale B.J. I denoncuari i ka
maltretuar fizikisht denon-
cuesin dhe dy anëtarët tjerë
të familjes. Menjëherë perso-
ni B.J. është arrestuar dhe pu-
nohet në zbardhjen e rastit.

Debresh:
aksidentohen
babë e bir,
goditen nga
një makinë
Në rrugën rajonale Gostivar-
Gradec, në fshatin Debresh
të Gostivarit, të dielën rreth
orës 17 e 25 minuta, vetura e
tipit “Ford” e drejtuar nga 20
vjeçari N.F. nga fshati Debre-
sht, ka aksidentuar këmbë-
sorin 27 vjeçar S.A. dhe djalin
e tij 5 vjeçar nga po i njëjti
fshat. I lënduari S.A. pas dhë-
nies së ndihmës mjekësore
në Spitalin e përgjithshëm
“Ferid Murad” në Gostivar,
është transferuar në Qen-
drën klinike “Nëna Terezë” në
Shkup, kurse fëmija 5-vjeçar
ka kaluar pa lëndime trupo-
re. Pas kryerjes së inspekti-
mit në vendin e ngjarjes, pu-
nohet në përcaktimin e
shkakut të këtij aksidenti tra-
fiku, si dhe detajet dhe
rrethanat tjera në veçanti. 

(U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 6 maj - Fejzi Aziri, ka qenë
fqinj i mirë dhe korrekt. Nuk besoj
në akuzat që i ngarkohen atij. Me
këto fjalë, të hënën në seancën pu-
blike e nisi rrëfimin e tij dëshmita-
ri Jonçe Ivanovski, i propozuar nga
pala mbrojtëse e të akuzuarve në
rastin “Monstra”. Ai, duke ju
përgjigjur pyetjeve të gjykatësit
Ognen Stavrev dhe prokurores spe-
ciale Fatime Fetai, tha se më datë 12
prill të vitit 2012, me Fejzi Azirin, i
akuzuar në rastin "Monstra" ishin
takuar dy herë. Fillimisht, siç tha ai,
takimi i parë kishte ndodhur në
njërën prej kompanive të tija në
lagjen e Autokomandë dhe herën
tjetër në një solemnitet në Ko-
munën e Ilindenit.

Dëshmitari Ivanovski për dal-
lim nga hera e parë kur kishte dësh-
muar në gjykatë, kësaj radhe e për-
dorin fjalën “mendoj” se jemi
takuar me Fejziun, gjegjësisht pesë
vite më parë kishte theksuar se me
“siguri” ishte takuar. Ky detaj nuk e
la të qetë prokuroren Fetai, e cila
kërkoi sqarim shtesë nga dëshmi-
tari Ivanovski, nëse qëndron pas
deklaratës së dhënë njëherë, apo
ka ndonjë ndryshim. “Është punë

e juaj të merreni me data dhe de-
taje. Nëse para pesë apo shtatëve
viteve kam thënë një fjalë tjetër,
dhe tash ndryshimi i rrëfimit është
i vogël, nuk nënkupton se e ndry-
shoj qëndrimin. Pas tre apo katër
muajve pas ngjarjes së 12 prillit
kam kuptuar se Fejziu është i aku-
zuar. Unë besoj se ai është i pafaj-
shëm në këtë rast. Me të vërtet biz-
neset tona dallojnë, por problemet
i kemi pasur të përbashkëta. Disa
herë i kanë vjedhur objektet tona
në Belinbeg”, tha dëshmitari Iva-
novski.

Në seancën e ditës së hënë për
rastin “Monstra” dëshmuan dësh-
mitarë që rrëfyen për të akuzuarin
Sami Luta, i cili në aktakuzën e
Prokurorisë për krim të organizuar
për Liqenin e Smilkovës, ngarkohet
si logjistikë në krimin e pesëfishtë.
Ashtu si dëshmitari paraprak, edhe
Senad Bushi, për të dytën herë me
radhë para Gjykatës Penale në
Shkup tregoi se i akuzuari Luta, më
datë 19.02.2012, kishte qenë pre-

zentë në dasmën e tij, e cila ishte
mbajtur në një restorant në lagjen
Gazi Babë.

“Dua të bëj një korrigjim të
vogël sa i përket deklaratës sime të
parë, e që lidhet me vitin e marte-
sës time. Atë kohë kur u paraqita
para Gjykatës, deklarova gabimi-
sht se martesa ka ndodhur në vitin
2011, respektivisht e njëjta është
realizuar një vit më vonë, pra në vi-
tin 2012. Samiu si shok i fëmijërisë
ka qenë prezent në dasmën time.
Ai, para dhe pas dasmës time ka
pasur flokë të shkurta. Jemi takuar
edhe pas dasmës dhe kemi bise-
duar normal si çdoherë. S’ka pas
asnjë farë dallimi. Në internetin e
dhëndrit të tij kemi qëndruar sh-
pesh. Aty kanë ardhur edhe Haki
Aziri dhe të tjerët. Samiu është sho-
qëruar me Hakiun. Për ngjarjen në
Liqenin e Smilkovës jam informuar
përmes mediave. Nuk më ka intere-
suar shumë se çka ka ndodhur”, tha
dëshmitari Bushi.

Ndryshe, nuk dihet saktë se

deri kur gjykimi për rastin “Mon-
stra” do të vazhdojë në këtë format
të përsëritjes së provave. Palët e
përfshira në këtë lëndë, sidomos
avokatët mbrojtës, shpeshherë
janë shprehur optimist se ky gjyki-
mi do të përfundojë shpejtë dhe
në favor të tyre, megjithatë deri më
tani asgjë nga pritjet e tyre nuk
është realizuar. Nga ana tjetër,
Prokuroria Speciale Publike, në
këtë rast prokurorja Fatime Fetai,
përpos një intervistë dhënë për një
media, në asnjë rast tjetër para opi-
nioni nuk është prononcuar për
faktin se kur pritet të dihet epilogu
për rastin “Monstra”. 

Në kohën kur publiku dhe opi-
nioni më i gjerë i presin “bombat” e
paralajmëruar për vrasjen e pesëfi-
shtë në Liqenin e Smilkovës, proku-
rorët dhe avokatët vazhdojnë ti
përsërisin dëshmitë, ashtu siç ka
kërkuar Gjykata e Lartë e Maqedo-
nisë së Veriut. Seanca e radhës për
rastin “Monstra” është caktuar të
mbahet me 10 maj.

Shkup, 6 maj - Foshnja e vogël edhe
më tej mbetet arsyeja kryesore se
pse Gordana Jankullovska, e dë-
nuar me 4 vite burg në rastin
“Tank”, nuk fillon ta vuaj dënim e
vërtetuar nga Gjykata e Apelit.
Gjykatësi për ekzekutimin e sank-
sioneve pranë Gjykatës Penale të
Shkupit, ditën e hënë e solli vendi-
min me të cilin dënimi me burg për

ish-ministren për Punë të Brend-
shme, prolongohet për në korrik të
këtij viti. Mbetet të shihet se vallë,
në këtë datë, Jankullovska do të
transferohet në burg, ose do të pa-
raqes ndonjë arsye tjetër për anuli-

min të vuajtjes së dënimit.
“Vendimi i Gjykatës së Apelit, i

cili pjesërisht e pranoi ankesën e
G.J, me çka ju zvogëlua  dënimi me
burg, menjëherë është shpërndarë
te gjykatësi për ekzekutimin e

sanksioneve. Duke vepruar në bazë
të kërkesës së të akuzuarës,
gjykatësi solli vendim me të cilën
pranohet kërkesa për prolongim të
vuajtjes së sanksionit deri me
01.07.2019, për shkak të rruajtjes
së fëmijës”, thuhet në kumtesën e
Gjykatës Themelore Shkupi I. Ndry-
she, me 28 mars të këtij viti, Gjyka-
ta e Apelit ia uli dënim me burg ish-
ministres nga 6 në 4 vite heqje lire.
Jankullovska, së bashku me Gjoko
Popovskim u shpallën fajtor nga
Gjykata Penale e Shkupit, se kanë
qenë të ndikuar nga Nikolla Gruev-
ski, (po ashtu i dënuar me 2 vite
burg në rastin ‘Tank’) për blerjen e
Mercedesit luksoz “S-600”  në vlerë
prej rreth 600 mijë euro. (O.Xh)

MË 1 KORRIK ISH-MINISTRJA DUHET TË NIS VUAJTJEN E BURGUT

Foshnja përsëri ia prolongon burgun Jakullovskës
Më 28 mars të këtij
viti, Gjykata e Apelit ia
uli dënim me burg ish-
ministres nga 6 në 4
vite heqje lire 

HAPEN PËR OPINIONIN SEANCAT PËR KRIMIN NË LIQENIN E SMILKOVËS

Ivanovski: Fejziu 
është i pafajshëm

“Pas tre apo katër
muajve pas ngjarjes së
12 prillit kam kuptuar se
Fejziu është i akuzuar.
Unë besoj se ai është i
pafajshëm në këtë rast.
Me të vërtet bizneset
tona dallojnë, por
problemet i kemi pasur
të përbashkëta. Disa
herë i kanë vjedhur
objektet tona në
Belinbeg”, tha
dëshmitari Jonçe
Ivanovski

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 6 maj - Parcelat të vogla
dhe të shpërndara bujqësore me
prodhime shpesh edhe jo rentabi-
le, zbatimi i pamjaftueshëm i
shkencës dhe teknologjive të reja,
mekanizëm i vjetër bujqësor, kush-
tet e paparashikueshme klima-
tike... janë vetëm disa nga proble-
met që mundojnë fermerët në
Maqedoninë e Veriut. Ekspertët
bujqësor rekomandojnë që bujqit
më shumë të ndjekin këshillat e
ekspertëve bujqësore për të arri-
tur sukses dhe rendimente të bol-
lshme në prodhimtarinë e tyre,
duke u orientuar gradualisht nga
prodhimtaria tradicionale në
prodhimtarinë modern që shfrytë-
zon benefitet e teknologjive të
reja. 

Njëherazi kërkohet që edhe
shkenca si dhe universitetet të tre-
gojnë rrugën dhe udhëzojnë dhe
motivojnë më shumë bujqit që të
përdorin teknologjitë e reja aty ku
ka mundësi edhe mbjelljen pa lë-
vrimin paraprak të tokës bujqëso-
re.

"Për shembull, në shtetet fqinje
përdoret me të madhe një agro-
teknikë që ka përparësi të madhe

siç është mbjellja e tokës me për-
punimin minimal të tokës apo
mbjellja edhe pa përpunimin e
tokës", thotë dekani i Fakultetit të
Bujqësisë në Shtip, Ljupço Mihajl-
lov. Përvojat e shteteve perëndi-
more tregojnë se mbjellja pa lë-

vrim mundëson ruajtjen e tokës
nga erozioni, nga një pjesë e së-
mundjeve, kursimin e truallit, pa-
varësinë më të madhe nga kushtet
klimatike dhe uljen e përdorimin
të herbicideve që përdoren gjatë
shkatërrimit të vegjetacionit të

barnave të këqij dhe para formi-
mit të farës së këtij bari në vjeshtë
dhe shtatë ditë para mbjelljes.
Mbjellja direkte pa lëvrimin e
tokës apo "no till koncept”, kërkon
edhe një periudhë tranzicioni prej
pesë vjet ku fillimisht mbillet mi-

sër me përpunim minimal, për të
kaluar më vonë në mbjelljen e el-
bit dhe lulediellit.

Një koncept i tillë i punës
megjithatë preferohet më shumë
për fermerët me hapësira më të
mëdha të tokës që kanë probleme
me produktivitetin, e që me për-
dorimin e makinerive përkatëse
bujqësore, do të regjenerojnë edhe
truallin bujqësor.

Në ndërkohë, një teknikë tjetër
që fare pak përdoret në prodhim-
tarinë vendore bujqësore është
edhe kontrolli i plehshmërisë së
truallit bujqësor përmes analizave
të ndryshme agrokimike që kush-
tojnë afër 2000 denarë. Ato sigu-
rojnë përdorimin optimal apo as
të tepërt dhe as të mangët të pleh-
rave kimik, me çka rriten edhe ren-
dimentet dhe cilësia e prodhime-
ve, mbrohet ambienti jetësor si
dhe kursehen të holla. 

Kjo për bujqit nënkupton
prodhimtari më konkurruese për
shkak se tregojnë se cilat kulturat
ku mund të mbillen. Ekspertët buj-
qësor thonë se vështirë po ndry-
shojnë shprehitë e vjetra të bujqve.
“Ndryshimi i mentalitetit të fer-
merëve paraqet një punë mjaft të
vështirë jo vetëm tek ne, por edhe
në tërë botën. Andaj shteti duhet
të punojë më shumë në këtë drej-
tim duke subvencionuar analiza të
tilla, duke mbështetur laboratorët
që kanë akreditime për diçka të
tillë...”, thotë ekspertja e bujqësi-
së, Fidanka Trajkovska.

Nga ana tjetër, vlerësohet se
në tërë rajonin mjaft vështirë
depërtojnë risitë e ndryshme në
prodhimtarinë bujqësore dhe
blegtorale, ku për dallim prej sh-
teteve perëndimore ku asgjë nuk
mbillet pa analizë agrokimike,
apo teste të truallit gjatë pe-
riudhës vegjetative dhe zhvillimit
të bimëve.

Shkup, 6 maj - A është i përgatitur
agro-sektori i Maqedonisë të zh-
villojë a.q. fshatra të mençura dhe
zë zbatojë zgjidhje softuerike in-
teligjente të cilat do t’i ulnin sh-
penzimet dhe humbjet, do ta për-
mirësonin cilësinë e prodhimit
dhe do ta rrisnin konkurrencën,
janë dy çështjet që do t’i hapë
Oda Ekonomike e Maqedonisë në
konferencën e ardhshme për buj-
qësi dhe industri ushqimore që
do të mbahet më 16 maj në
Shkup. Sipas Odës, potencialit e
bujqësisë në vend nuk janë plotë-

sisht të shfrytëzuara. Të papunuar
qëndrojnë përmes një të trete të
sipërfaqes, ndërsa subvencionet
nuk i kanë dhënë rezultatet e pri-
tura. Mungojnë edhe komunitet
rurale të qëndrueshme të cilat do
ta intensifikonin plasmanin në
tregjet e huaja.

“Bujqësia jonë është para
udhëkryqit, në prag të transfor-
mimit në atë modern, por është e
përballur edhe me shumë sfida.
Nga një anë janë lëvizjet botëro-
re he ndryshimet klimatike, ndër-
sa nga ana tjetër - konkurrenca

dhe zbatimi i IT zgjidhjeve të reja”,
theksoi Vasko Ristovski nga Oda.
Tani për tani, përmendi Ristovski
në konferencën për shtyp, disa
nga kombinatet shfrytëzojnë
zgjidhje softuerike  për planifikim
të prodhimit. Zakonisht ato janë
kapacitete më të mëdha. Por, te
prodhuesit individualë veglat IT
ende janë risi, ndërsa ndjehet
edhe rezistencë nga pranimi i
tyre. Udhëheqin fermerët e rinj të
cilët janë më të informuar, lexojnë
dhe i ndjekin arritjet më të
mëdha botërore. Duke u

përgjigjur në pyetjet e gazetarëve
lidhur me subvencionet, Ristov-
ski tha se në vend që jenë zhvilli-
more, ata deri më tani janë sh-
frytëzuar si vegël sociale-politike.

Në konferencën më 16 maj
krahas ekspertëve vendorë, do të
marrin pjesë edhe ekspertë të
huaj. Do të hapen edhe çështje si
toka bujqësore, shitja e prodhi-
meve bujqësore, mbrojtja e
origjinës së tyre, zhvillimi rural,
kadastra, masat fitosanitare, ush-
qimi organik….

(F.P)

ODA EKONOMIKE PËR POTENCIALET E BUJQËSISË

Subvencionet pa rezultat“Bujqësia jonë është
para udhëkryqit, në
prag të transformimit
në atë modern, por
është e përballur edhe
me shumë sfida. Nga
një anë janë lëvizjet
botërore dhe
ndryshimet klimatike,
ndërsa nga ana tjetër -
konkurrenca dhe
zbatimi i IT zgjidhjeve
të reja”, theksoi Vasko
Ristovski nga Oda
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ZGJIDHJE MODERNE PËR MBROJTJEN NGA BRESHËRI 
Për shkak të efekteve të shpeshta negative nga
ndryshimeve klimatike dhe shfaqjen e breshrit,
Ministria e Bujqësisë është duke punuar për masat që
do të mbrojnë prodhimtarinë bujqësore nga dëmet
që shkaktohen nga moti i keq. "Aktualisht gjendet në
fazën përfundimtare vendosja e një zgjidhjeje
moderne për mbrojtjen nga breshëri. Sistemi i ri i
mbrojtjes parashikon kontrollin e kushteve klimatike
përmes të ashtuquajturës 'mbjellëse'. Ajo përfshin

fluturimet në qiell në territorin e Republikës së
Maqedonisë Veriore të avionëve enkas të pajisur që
do të lëshojnë tretje kimike për të parandaluar
formimin e akullit në retë. Për këtë qëllim, Ministria e
Bujqësisë do të sigurojë 1.5 milionë euro për zbatimin
e procedurës së prokurimit publik nga ana e
Shërbimit Hidrometeorologjik, me çka do të zgjidhet
kompania adekuate", thonë nga Ministria e
Bujqësisë. 

ZAEVI NË TAKIMIN VJETOR TË BERZH-it NË SARAJEVË
Kryeministri Zoran Zaev do të marrë pjesë në takimin
e rregullt të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH) që prej sot e deri më datën 9 të këtij
muaji do të mbahet në Sarajevë, ku së bashku me
liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor do të
debatojnë për çështje  ekonomike dhe politike të
rëndësishme për rajonin. Sipas paralajmërimeve,
përveç Zaevit ngjarjen me praninë e tyre do ta
mbështesin edhe Denis Zvizdiq, kryesuesi i këshillit
të ministrave të BeH, presidenti i Malit të Zi Milo

Gjukanoviq, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama,
presidentët e Serbisë dhe të Kosovës Aleksandër
Vuqiq dhe Hashim Thaçi. Temë kryesore e biznes-
forumit të këtij viti do të jetë “Lidhje e ekonomive për
rritje më të fuqishme”, ndërsa agjenda do të mbulojë
në spektër të gjerë të rajoneve relevante për të gjitha
shtetet në të cilat punon BERZH, si: investime,
emigrim, turizëm, digjitalizim. Do të mbahen edhe
diskutime për çështjet rajonale me fokus të
mundësive për investime në Ballkanin Perëndimor.

PRODHIMTARIA PA PLANIFIKIM DHE ME METODA TË VJETRAEkspertët bujqësor u
rekomandojnë
bujqve të ndjekin
këshillat e
ekspertëve
bujqësore për të
arritur suksese dhe
rendimente të
bollshme në
prodhimtarinë e
tyre, duke u
orientuar
gradualisht nga
prodhimtaria
tradicionale në
prodhimtarinë
moderne

Koha

Bujqësia kuturu
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Q Y T E T I  I S H K U P I T 
 
Në bazë të nenit 55-a të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 
124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 140/18 dhe 163/18), ndërsa në lidhje me nenin 24 të Vendimit për auto-taksi 
transport të udhëtarëve në rajonin e qytetit të Shkupit ("Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit nr. 13/10, 15/10, 4/11, 10/11, 
6/12, 2/14, 7/14 dhe 16/18), Qyteti i Shkupit publikon:  
 

THIRRJE PUBLIKE 
Për shpërndarje të certifikatave të lira të licencave 

 për auto-taksi transport në rajonin e qytetit të Shkupit 
 
 
1. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE 
 
1.1. Lëndë e thirrjes publike është shpërndarja e 35 numrave të lirë të certifikatave të licencave për auto-taksi transport të 
udhëtarëve në rajonin e qytetit të Shkupit. 
1.2. Kërkuesit për dhënien e certifikatave të licencave për auto-taksi transport të udhëtarëve në rajonin e qytetit të Shkupit 
duhet të kenë dokumentacionin minimal të nevojshëm për parashtrim të kërkesës.  
1.3. Thirrja publike do të realizohet sipas parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”. 
 
2. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE NË THIRRJEN PUBLIKE 
2.1. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë realizuesit ekzistues dhe të ardhshëm të auto-taksi veprimtarisë 
gjegjësisht auto-taksi transportit të udhëtarëve në rajonin e qytetit të Shkupit.  
2.2. Pjesëmarrësit në Thirrjen publike duhet të përmbushin kushtet në vijim: 
- dëshmi për pronësi ose marrëveshje për lizing financiar për automjetin  
-vërtetim për plotësim të kushteve të posaçme teknike-eksploatuese të caktuara për auto-taksi makina  
- vërtetim për aparat-taksimetër të ndërtuar në rregull fiskal  
- dëshmi se ka të punësuar auto-taksi vozitës  
2.3. Numri maksimal i certifikatave të licencave që mund të shpërndahen për pjesëmarrës në thirrje publike përcaktohet në 
3 (tre) certifikata të licencave, ku një realizues i auto-taksi transportit nuk mund të marrë më shumë se 10 (dhjetë) 
certifikata të licencave gjatë një viti kalendarik. 
2.4. Realizuesit e ardhshëm të auto-taksi transportit të udhëtarëve në rajonin e qytetit të Shkupit krahas kushteve të 
theksuara në këtë Thirrje publike duhet të përmbushin edhe kushtet për marrje të licencës për auto-taksi transport të 
udhëtarëve në rajonin e Shkupit në pajtim me Ligjin për komunikacion rrugor. 
 
3. MËNYRA DHE AFATI PËR PARASHTRIM TË KËRKESËS PËR DHËNIE TË CERTIFIKATËS SË LICENCËS 
3.1. Personat nga pika 2 parashtrojnë Kërkesë deri në Arkivin e Qytetit të Shkupit në barakën 16 (që mund të merret nga 
Arkivi ose të shkarkohet nga internet faqja  www.skopje.gov.mk). 
3.2. Së bashku me kërkesën parashtrohen dëshmitë në vijim: 
- Libreza e qarkullimit (kopje e vërtetuar në noter) ose Marrëveshja për lizing  
- Vërtetim për përmbushjen e kushteve teknike-eksploatuese të caktuara për auto-taksi makinat  
- vërtetim për aparat-taksimetër të ndërtuar në rregull fiskal (kopje) 
- Vërtetim për taksimetër të bazhdarit (kopje)  
- Listë të të punësuarve për obligues  
- 1/ 2 formular (kopje) 
- letërnjoftim (kopje) 
- leje të vozitjes (kopje) 
3.3. Në rast kur realizuesi i auto-taksi veprimtarisë gjatë parashtrimit të kërkesës nuk mund të parashtrojë dëshmi për 
pronësi ose marrëveshje për lizing financiar për makinën, obligohet që me kërkesën të parashtrojë garanci bankare në 
shumë prej 200 euro në kundërvlerë denarë sipas kursit mesatar të Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë në 
ditën e pagesës për secilën makinë për të cilën për momentin nuk mund të parashtrojë dëshminë e kërkuar. Kërkuesi ka 
afat të kompletojë dokumentacionin brenda 180 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës, ndërsa afati mund të vazhdojë për 
edhe 60 ditë nëse kërkuesi parashtron dëshmi se vonimi për sigurimin e auto-taksi makinës ka ngecur për shkaqe të 
arsyeshme ose fuqi më e madhe. 
3.4. Afati për paraqitje të pjesëmarrësve  
- Thirrja publike do të zgjatë 7 (shtatë) ditë pune nga dita e publikimit të saj në ueb faqen zyrtare të Qytetit të Shkupit  
3.5. Thirrja publike do të publikohet në internet faqen www.skopje.gov.mk dhe në dy media të shtypura. 
 
4.  MËNYRA E REALIZIMIT TË SË DREJTËS 
4.1. Kryetari i Qytetit të Shkupit do të miratojë kërkesën dhe do të japë certifikatën e licencës kërkuesve që përmbushin 
kriteret në pajtim me Thirrjen publike. 
4.2. Kryetari i Qytetit të Shkupit do të parashtrojë vendim për refuzim të kërkesës nëse kërkuesi nuk ka dokumentacion në 
rregull dhe të kompletuar gjegjësisht nuk i përmbushë kushtet e definuara në pajtim me Thirrjen publike. 
4.3. Kryetari i Qytetit të Shkupit do të sjellë vendim për refuzim të kërkesës, ndërsa garancia bankare do të paguhet nëse 
kërkuesi në afatin e caktuar në pikën 3.3 të kësaj Thirrje publike nuk parashtron dëshmi për pronësi ose marrëveshje për 
lizing financiar të makinës. 

Qyteti i Shkupit 

Në bazë të nenit 21 paragrafi 11 të Ligjit për qasje ndaj objekteve të ndërtuara pa leje, Komuna e Kërçovës e shpall këtë Aktvendim për 
përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje: 

Kryetari i Komunës së Kërçovës, duke vendosur pas kërkesës së Stojan Ristevski nga Kërçova rr.”Kopaçka” pn.37 dorëzuar nën PA1 nr. 10-
538/2011 nga dt. 22.06.2011, në bazë të nenit 21, të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje, (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr.23/11, 54/2011, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 dhe 190/17), ndërsa në lidhje me nenin 205, paragrafi 1 dhe neni 
209 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.38/2005,110/08 dhe 51/2011), e sjellë këtë: 

 
A K T V E N D I M 

 
 1. PËRCAKTOHET statusi juridik i objektit pa leje:  
- Shtëpi banimi, që gjendet në rr.”Kopaçka” nr.27 Kërçovë, në PK.nr. 4216/1, Fletëpronësi nr.95076, KK Kërçovë 4, dhe PK nr.4217/3 i cili objekt është 
i shënuar si: ndërtesa nr.1, hyrja 1 edhe atë: hapsirë banimi në bodrum sipërfaqja e mbrendëshme 9m2, banesa nr.1, në përdhesë, me sipërfaqe të 
brendshme prej 33 m2 dhe sipërfaqe ndihmëse në përdhesë, sipërfaqe e mbrendëshme 4m2; 

Objekt ndihmës i cili gjendet në rrugën ,,Kopacka,, nr.27, Kërçovë, PK Nr. 4216/1, fletëpronësi nr. 95076, KK Kërçovë 4, i cili objekt shënohet si ndërtesa 
nr.1, hyrja 1 dhe atë: hapësira ndihmëse në katin përdhesë, sipërfaqja e brendshme 13 m2 dhe sipërfaqet ndihmëse në katin përdhesë me një sipërfaqe të 
brendshme prej 4 m2 dhe 

Ndërtesa ndihmëse që gjendet në rrugën ,,Kopacka,, nr.27, Kërçovë, PK nr. 4218/2, fletëpronësi nr. 3678, KK Kërçovë 4 dhe PK nr. 4217/3, lista e pronës 
nr.23517, KK Kërçova 4, i cili objekt shënohet si ndërtesa nr.1, hyrja 1, dhe atë: hapësira ndihmëse në katin përdhesë, sipërfaqja e brendshme 39 m2. 

 2. Si bartës i të drejtës së pronësisë të objektit nga pika 1, e dispozitivit të këtij aktvendimi, përcaktohet Stojan Ristevski nga Kërçova rr.”Kopaçka” pn.37, 
me NAVQ. 
 3. Pjesë përbërëse e këtij aktvendimi, është elaborati gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktite të objektit të paligjshëm (elaborat gjeodezik për qëllime 
të veçanta) nr. 04-295/1, të dt. 14.03.2013, nga “Kat Plus” SHPK Kërçovë. 
4. Pas plotfuqishmërisë të këtij aktvendimi, i njëjti paraqet bazë ligjore për regjistrimin e të drejtës së pronësisë, të objektit, në fletoren publike për 
regjistrimin e të drejtave të patundshmërive dhe gjatë regjistrimit, shënohet se objekti ka fituar status juridik, në përputhje me Ligjin për veprim me 
objektet e ndërtuara pa leje. 

 
 Arsyetim 

 
 Kërkuesi, Stojan Ristevski nga Kërçova rr.”Kopaçka” pn.37 parashtroi kërkesë PA1 nr. 10-538 nga dt. 22.06.2011 për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje: Shtëpi banimi, dhe dy objekte ndihmëse që gjenden në rr.”Kopaçka” nr.27 me sipërfaqe të përgjithshme të brendshme prej 143m2.  
 Kërkuesi me kërkesën dorëzoi: 

1. Kopje të letërnjoftimit; 
2. Faturë për energji elk. të paguar nr. 1008951278-3 nga 31.03.2011 
3. Llogari për shërbime komunale nga 01.02.2011; 
4. Deklaratë të vërtetuar në noter Lila Korunoska nga Kërçova nën RVV nr. 2307/13 të dt. 17.04.2016 
5. Deklaratë të vërtetuar në noter Elica Korunoska nga Kërçova nën RVV nr. 316/16 të dt. 22.01.2016. 
6. Certifikatë për pasqyrim historik të regjistrimeve të kryera për PK.nr. 4216/1 KK Kërçovë 4 nr. 1107-1139/15 të dt. 30.12.2015, nga Agjencia për 
kadastër të patundshmërive 
7. Elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje nr. 04-295/1, të dt. 14.03.2013, hartuar nga "DPZTIUT" "Kat 
Plus" SHPK Kërçovë, 
8. Fletëpronësi nr.95076, KK Kërçovë 4 nga dt.5.3.2019 dhe 
9. Fletëpronësi nr.3678, KK Kërçovë 4 nga dt.5.3.2019.  

 Është përgatitur procesverbal për shqyrtimin e kryer në vendndodhje PA.1 nr. 10-538, të dt. 24.09.2013 . 
Toka PK nr.4216/1, fletëpronësia nr.95076, KK Kërçovë, është në pronësi të personit Stojmirka Lazareska me 10/36 pjesë ideale dhe Republika 

e Maqedonisë 26/36 pjesë ideale; PK nr.4217/3, fletëpronësi nr.23517, KK Kërçovë 4 është në pronësi të Republikës së Maqedonisë; KP nr.4218/2, 
fletëpronësi nr.3678, KK Kërçovë 4 është në pronësi të Republikës së Maqedonisë. 

 Objekti paraqet tërësi ndërtimore dhe funksionale. 
Objektet pa leje janë me qëllim shtëpi banimi dhe objekte ndihmëse të ndërtuar në tokë që në pajtim me dokumentacionin urbanistik të planifikuar 

në fuqi është me qëllim banim në shtëpi banimi. 
 Janë të përmbushura kushtet për përfshirjen e objektit pa leje në dokumentacionin urbanistik të planifikuar, në pajtim me standardet për përfshirje të 
objekteve pa leje, në dokumentacionin urbanistik të planifikuar. 

 Është dhënë pajtim urbanistik PA.1 nr. 10-538/11, i dt.30.09.2019. 
 Është sjellur konkluzion për kompensimin, për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, PA.1 nr.10-538/11, të dt.31.03.2019, dhe kompensimi është 
paguar me fletëpagesë nga dt.30.03.2019, përmes Postës 6250 Kërçovë. 
 Kryetari i Komunës së Kërçovës, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, shqyrtimit në vendndodhje dhe shqyrtimin në pajtimin urbanistik, 
konstatoi se janë plotësuar kushtet për sjelljen e aktvendimit, për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar të paligjshëm.  
 Në bazë të asaj që u tha më lartë, u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi. 
  
Udhëzim për mjetin juridik:  
 
Kundër këtij aktvendimi, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të aktvendimit, deri te organi i administratës shtetërore, 
kompetent për kryerjen e punëve nga lëmia e rregullimit të hapësirës. 
Taksa në pajtim me Ligjin për taksa administrative, në vlerë prej 250 den., është paguar dhe bashkangjitur me kërkesën. 
Komuna e Kërçovës, PA.1 nr.10-538/11, të dt. 08.04.2018 
Dorëzuar deri te 
 -Kërkuesi 
 -Arkivi 
Përgatiti:  
Goce Treneski 
Kontrolloi:  
Vjollca Abazi 

KOMUNA E KËRÇOVËS 
  KRYETAR, 

  Fatmir Dehari 

 
Shpenzimet për shpalljen dhe dërgimin e këtij Aktvendimi do jenë barrë e parashtruesit për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. 

 Kjo shpallje do të konsiderohet si dërgesë e rregullt e Aktvendimit të lartshënuar deri te të gjithë pronarët dhe pronarët e tokës mbi të cilën është 
ndërtuar objekti pa leje. 

Shkup, 6 maj - Kreu i Kishës Katolike
të Romës, Papa Françesku, sot do
të qëndrojë për vizitë në Maqedo-
ni, në kuadër të së cilës do të mbajë
liturgji në sheshin “Maqedonia” në
Shkup, do të ketë takim me kreun
shtetëror, me liderët e bashkësive
fetare, përfaqësues së shoqërisë ci-
vile dhe korit diplomatik, si dhe
takim ekumenik dhe ndërfetar me
të rinjtë. 

Liturgjinë mund ta përcjellin
vetëm qytetarët që kanë bileta,
ndërsa hyrjet në hapësirën e li-
turgjisë drejt sheshit do të jenë të
hapura nga ora 6 deri në ora 9. Li-
turgjia prite të përfundojë deri në
ora 13.  Pjesëmarrësit, siç qëndron
në ueb faqen e papa.mk, me vete
duhet të mbajnë librezë shëndetë-
sore dhe histori të sëmundjes për
të sëmurit kronikë, si dhe ilaçet më
të nevojshme, që i përdorin, ujë
dhe pije freskuese në ambalazh

transparente  plastike dhe nëse
mbajnë ushqim ajo duhet të jetë
në ambalazhë të kartonit apo të
letrës. Rekomandohet që të merret
ne vete edhe mantil në rast se bie
shi. Është e ndaluar bartja e mjete-
ve shpërthyese, mjete piroteknike
(shkrepsa, kapsolla, pishtarë dhe
ngjashëm), përzierje djegëse dhe
lëngje, mjete spërkatëse dhe shi-
she pranë ajrit të komprometuar
armë zjarri dhe e ftohtë (thika, të

gjitha llojet e sendeve metalike,
komplete për manykyr, pajisje me-
talike për ngrënie dhe ngjashëm,
sende të përshtatshme për lëndim
dhe vetëlëndim, ushqim dhe pije
në ambalazhe metalike dhe të
xhamit, të gjitha llojet e pijeve
alkoolike dhe ombrella, transpa-
rente dhe flamur të mëdhenj.

Në mesin e aktiviteteve të cak-
tuara është edhe takimi i papës në
Katedralen “Zemra e Shenjtë e Je-

zusit” me priftërinjtë, familjet e
tyre dhe shërbyesit e Zotit. Në ka-
tedrale do të mund të hynë vetëm
shërbyesit e Zotit - peshkopë,
priftërinj (dhe familjet e tyre),
murg, teologë të cilët do të paraqi-
ten në ngjarje, me biletat të cilat i
kanë marrë gjatë vetë paraqitjes.
Të gjithë pjesëmarrësit e paraqi-
tur për këtë takim, në katedrale
duhet të arrijnë më së voni deri në
orën 15:30. Ndër aktivitetet e cak-

tuara janë edhe aktivitetet dhe
takimet ekumenike dhe ndërfeta-
re të së rinjve me papa Françeskun,
në të cilin do të mund të marrin
pjesë  të gjithë të rinjtë nga vendi
dhe bota që paraprakisht kanë pa-
raqitur pjesëmarrjen e tyre dhe
kanë marrë bileta. Nëpër rrugët e
Shkupit, Papa do të udhëtojë me
automjetin special të quajtur "Pa-
pamobil". Automjeti i tillë më së
shpeshti shfrytëzohet gjatë vizita-
ve të papës jashtë vendit, sepse
përgjatë Vatikanit rrallë qarkullon.
Historia e përdorimit të automobi-
lit special “Papamobil” filloi që nga
viti 1929 kur ishte dizajnuar vetura
e parë speciale për papën. Para-
prakisht nga viti 1800 deri në vitin
1929 papa ka qarkulluar me paj-
ton i pajisur me stol mbretëror për
vizita formale.

"Papamobili" i parë ishte “Fiat
525”, vijonin “Graham-pejxh 837”,
“Citroen liktori c6”, “Fiat kampanjo-
la”, “Kadillak de vil parad faeton”,
“Mercedes -benz 300d”, “Fsc star”,
“Ford d”, “Rejnxh rover tejt rivju”…
"Papamobili" më së shpeshti është
veturë e hapur me pjesë speciale të
qelqtë në të cilën është vendosur
stoli mbretëror në të cilin ulet papa
dhe i përshëndet besimtarët e
grumbulluar të cilët janë të prani-
shëm në rrugët nëpër të cilat lëviz
që ta përshëndesin kreun e Kishës
Katolike të Romës. (O.Xh)

Publicitet

SHKUPI NË KËMBË PËR PAPA FRANÇESKUN

Gati për pritjen e Papës
Nëpër rrugët e
Shkupit, Papa do të
udhëtojë me
automjetin special të
quajtur "Papamobil".
Automjeti i tillë më së
shpeshti shfrytëzohet
gjatë vizitave të papës
jashtë vendit

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Urim HASIPI

Tetovë, 6 maj - Gjatë këtyre viteve
pasi që ndodhën vërshimet në Te-
tovë në vitin 2015, ku lumi Shkum-
bin doli nga shtrati dhe vërshoi në
disa pjesë të qytetit, ka patur prem-
time nga më të ndryshme, si nga
ana e pushtetit qendror po ashtu
edhe nga ana e pushtetit lokal, për
rregullimin e shtratit të lumit
Shkumbin, riparimin e digave,
ndërtimin e digave të reja si pre-
ventivë dhe mbrojtje të popullsisë
nga vërshimet në rajonin Pollogut,
por deri më tani asgjë nga këto
premtime nuk është konkretizuar
përveç riparimit të njërës nga di-
gat dhe rregullimit të shtratit të lu-

mit, që është realizuar nga Komu-
na e Tetovës. Në lidhje me vendo-
sjen e kaskadave të reja, si dhe ripa-
rimin e plotë të digave, Komuna ka
dorëzuar në qeveri projektin e
plotë për rrjedhën e lumit që nga
Banjat e Tetovës dhe deri në dalje
të bulevardit industrial. Ky projekt
sipas kryetares së Komunës, Teuta
Arifit, nënkupton rregullimin e
plotë të shtratit të lumit bashkë me
rregullimin kaskadave dhe kap
vlerën e dy milion eurove. “Sa i
përket lumit Shkumbin, ne kemi
intervenuar përpara dy vitesh me
riparimin e plotë të pendave dhe
kaskadave mbrojtëse, dhe norma-
lisht Komuna e Tetovës ka dorë-
zuar në thirrjen e qeverisë për mje-
tet e shfrytëzuesit TAF edhe
projektin e plotë për rrjedhën e lu-

mit që nga Banjat e Tetovës deri në
dalje në bulevardin industrial, ai
projekt nënkupton rregullimin e
plotë të shtratit të lumit, rregulli-
min kaskadik të lumit, vlerën e ka
dy milion euro dhe normalisht që
ne kur i jemi drejtuar qeverisë,
kemi theksuar se kemi mundësi që
të lobojmë për mjete edhe jashtë
mjeteve buxhetore, domethënë
nga donator të jashtëm nëse qeve-
ria do të ishte e gatshme që të
mbulonte cilëndo pjesë të këtij
projekti. Ky projekt është i punuar
dhe i dorëzuar nga ana e Komunës
së Tetovës” tha Arifi. Që nga
përmbytjet e vitit 2015 të cilat
shkaktuan dëme të shumta në
vazhdimësi, është alarmuar si nga
qytetarët po ashtu edhe nga me-
diumet se është e nevojshme të in-

tervenohet në riparimin e digave
të dëmtuara dhe për ndërtimin e
tri digave të reja mbi lumin
Shkumbin në Tetovë. Pas
përmbytjeve, UNDP përgatiti një
analizë të thellë, e cila thekson rre-
ziqet nga përmbytjet në rajonin e
Pollogut. Pikat më kritike janë tri
digat e dëmtuara pjesërisht dhe
tri digat e shkatërruara plotësisht
mbi lumin Shkumbin, pastrimin e
shtratit të lumit dhe rehabilitimi.
Gjatë përmbytjeve të fundit që
ndodhën në vitin 2015 dhe 2016 në
Tetovë, tri nga gjashtë digat e lu-
mit Shkumbin ishin dëmtuar se-
riozisht. Këto diga, të cilat janë të
betonuara, janë ndërtuar në ish-
sistemin komunist dhe e kanë
mbrojtur ë qytetin nga përmbytjet
e rrëmbyeshme. 

Shkup, 6 maj - Dhjetë raste të reja të
fruthit janë regjistruar gjatë ditës
së djeshme, katër prej të cilëve janë
hospitalizuar në Klinikën për së-
mundje infektive. Bëhet fjalë për 3
persona të rritur nga Petroveci, Ae-
rodromi dhe Saraji dhe një foshnje
10 muajshe nga Bogdanci akoma i
pa vaksinuar. Ndërkohë në gjendje
kritike me komplikime nga fruthi
mbetet 16 vjeçarja me paralizë ce-

rebrale. Ndërsa çdo ditë regji-
strohen raste të reja të fruthit, rritet
interesimi për vaksinim të fëmijëve,
posaçërisht ato të moshës para-
shkollore. Në Shtëpinë e Shëndetit
në Bit Pazar sot kishte radhë të gja-
ta për vaksinim.

"Interesimi është shumë i lartë,
edhe vet po e shihni se radhët ja-
shtë janë shumë të gjata. Do-
methënë pa statusin vaksinal, pa

atë karton dhe vërtetim nuk ka
regjistrim të asnjë fëmije në shkol-
lë fillore, kjo është e para dhe më
kryesorja. Vaksinimi po kryhet me
rregull, mosha parashkollore po
vaksinohet me rregull sipas kalen-
darit të imunizimit, pacientët janë
të disiplinuar, vijnë rregullisht, nuk
kemi asnjë lloj rezistence që ka të
bëj me vaksinimin parashkollor",
tha mjekja Sonja Ralleva. Sipas

doktoreshës Ralleva, i njëjti intere-
sim nuk shfaqet gjatë vaksinimit
në teren, respektivisht nëpër shkol-
la. Ka shumë raste kur prindërit
vazhdojnë të refuzojnë vaksinimin
e fëmijëve. Numri i saktë i fëmijëve
të vaksinuar dhe të pavaksinuar në
teren do të bëhet i ditur javën që
vjen, pas përmbylljes së vaksinimit.

"Vaksinat janë forma e vetme
për parandalim dhe forma e vet-

me për shpëtim nga gjendja në të
cilën për momentin gjendet I
gjithë vendi. Për shkak seriozitet të
gjendjes nga virusi I fruthit, për-
skaj fëmijëve të vaksinuar, të pa-
vaksinuarit janë të parët që do të
preken", u shpreh Ralleva. Për mo-
mentin, në Klinikën për sëmundje
infektive në Shkup, ka gjithsej 39
pacientë të hospitalizuar, 25 prej
tyre të rritur dhe 14 fëmijë.

Shkup, 6 maj - Gjatë fundjavës që
lamë pas në Shkup janë sanksio-
nuar pesë shoferë për vozitje të sh-
pejtë, nga dy shoferë të cilët nuk u
kanë dhënë përparësi kalimi
këmbësorëve në vijat e shënuara
për ta dhe për anashkalim të par-

regullt dhe nga një shofer për rre-
shtim të parregullt, gjegjësisht
mos mbajtje të rripit të sigurimit,
tregojnë të dhënat nga buletini i
SPB Shkup. Gjatë fundjavës në
Shkup kanë ndodhur gjithsej 33
aksidente, nga të cilat në tre prej

tyre lëndime të rënda trupore
kanë marrë tre persona, në 22 ak-
sidente më lehtë janë lënduar 14
persona, ndërsa në 16 është shkak-
tuar vetëm dëm material. Policia e
trafikut ka dhënë tetë dënime për
parkim të parregullt, ndërsa me

karrotrec janë marrë shtatë au-
tomjete. Nga komunikacioni janë
përjashtuar katër shoferë, nga të
cilët tre para se të marrin të
drejtën e vozitjes dhe një fillestar,
si dhe tre automjete të paregji-
struara.

Mijallkovi
lirohet edhe
nga arresti
shtëpiak 
Shkup, 6 maj - Ish drejtori i
DSK, Sasho Mijallkov, ka dal
nga arresti shtëpiak me ven-
dim të Gjykatës Penale, se-
pse ka kaluar afati prej 60
ditëve brenda të cilit ka
mundur të mbajë masën e
këtillë. Tani Mijallkovit i
është caktuar masa e kujde-
sit, gjegjësisht i është marrë
pasaporta, njëherë në javë
duhet të paraqitet në gjykatë
dhe se nuk guxon të lëshojë
vendin. 

Vetura
fluturon 
nga rruga, 
3 të lënduar 
në Kumanovë
Kumanovë, 6 maj - Tre perso-
na kanë përfunduar me lën-
dime të rënda trupore kur
një shofer 42 vjeçar nga Ku-
manova, ka humbur kontrol-
lin e veturës dhe i njëjti ka
përfunduar duke goditur një
dru. Fatkeqësia ka ndodhur
mbrëmë në rrugën magji-
strale Kumanovë- vendkali-
mi kufitar Pelincë. Tre perso-
nat e lënduar me veturë të
Ndihmës së Parë janë dër-
guar në spitalin e Kuma-
novës, me çka është interve-
nuar nga ana e ekipit
mjekësor. Hetimi në vend
ngjarje kanë kryer ekipe nga
SPB Kumanovë.

EPIDEMIA VAZHDON TË JETË AKTIVE

Fruthi s'ka të ndalur, edhe 10 raste të reja
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fundjava në Shkup me 33 aksidente dhe 25 të lënduar

PAS RIPARIMIT, RREGULLIMI I SHTRATIT

Shtrati i Shkumbinit, 
komuna sytë nga Qeveria 

Pas përmbytjeve,
UNDP përgatiti një
analizë të thellë, e cila
thekson rreziqet nga
përmbytjet në rajonin
e Pollogut. Pikat më
kritike janë tri digat e
dëmtuara pjesërisht
dhe tri digat e
shkatërruara
plotësisht mbi lumin
Shkumbin, pastrimin
e shtratit të lumit dhe
rehabilitimi

Koha
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"F
ushata maksimale e pre-
sionit”, e administratës
Trump kundër Iranit, su-
pozon se sanksionet eko-

nomike po dobësojnë trupat e
Gardës Revolucionare, dhe se më
shumë sanksione do ta bëjnë edhe
më të dobët strukturën kryesore të
regjimit iranian. Problemi është se
analistët amerikanë dhe ata evro-
pianë të zbulimit, nuk mendojnë se
ky parashikim është i saktë. “Riven-
dosja e sanksioneve në vitin 2018, ka
qenë në favorin e Gardës Revolucio-
nare” - paralajmëron një vlerësim të
fundit i inteligjencës perëndimore.

Pra, në vend që t’i kthejë ira-
nianët e thjeshtë kundër udhëhe-
qjes së korruptuar të Gardës Revo-
lucionare, sanksionet ekonomike të
SHBA-së, janë duke i dhënë gjenera-
lit Kasëm Suleimani dhe aleatëve të
tij, një kontroll më të madh mbi eko-
nominë iraniane. Paradoksi i sank-
sioneve ndaj Iranit, është thelluar
më tej këtë javë me njoftimin e Sek-
retarit të Shtetit, Majk Pompeo, se
Shtetet e Bashkuara do ta fusin
Gardën Revolucionare, në listën e or-
ganizatave të huaja terroriste. Por,
siç paralajmëroi Pompeo të hënën,
udhëheqësit e Gardës Revoluciona-
re janë mjeshtra të “manipulimit dhe
korrupsionit... të cilat i përdorin
kundër popullit iranian”.

Historia ka treguar se këta opera-
tive, gjejnë mënyra të paligjshme
për t’i shpëtuar presionit, dhe se rri-
pin detyrohen ta shtrëngojnë qyte-
tarët e zakonshëm iranianë. Ashtu
si shumë masa të politikës së jasht-
me të administratës së Trump, sank-
sionet ekonomike ndaj Iranit, duken
si një fushatë taktike, që është në
kërkim të një strategjie. A po kërkon
administrata Trump negociata me
Teheranin? Nëse po, pse ka penguar
kontaktet me iranianët? “Ne do të
përjashtojmë veten nga biseda me
njerëzit që kanë rëndësi”- paralajmë-
ron Karim Saxhapur, anëtar i think-
tankut “Carnegie Endowment for In-
ternational Peace”. A po kërkon
administrata një ndryshim të poli-
tikës iraniane, dhe më pak pushtet
për fanatikët e regjimit? Nëse po, Sh-
tetet e Bashkuara duhet të punojnë
për të thelluar të çarat brenda elitës
iraniane, në vend se të shtyjnë frak-
sione të ndryshme drejt Gardës Re-
volucionare. “Synimi duhet të jetë
zgjerimi i ndarjeve politike. Kur po
përpiqeni të nxisni një ndryshim po-
litik, ju duhet ushtroni presion nga
poshtë dhe të përçani lart”,thotë
Saxhapur.

Sigurisht, sanksionet kanë ndiki-
min e tyre. Ndalimi i transaksioneve
të naftës dhe atyre financiare, që im-
ponoi sërish presidenti Trump, pas
tërheqjes nga marrëveshja bërtha-
more e vitit 2015, i ka shkaktuar jo
pak telashe Iranit. Eksportet e naftës
janë përgjysmuar, nga 2.5 milionë
fuçi në ditë në prillin e vitit 2018, në
rreth 1.25 milionë fuçi në shkurtin e
këtij viti, sipas agjencisë “Reuters”.
Fondi Monetar Ndërkombëtar, pa-
rashikoi së fundmi se ekonomia e
Iranit do të tkurret me 6 për qind
këtë vit, pas një rënie prej 3.9 për
qind vitin e kaluar. Inflacioni po
shkon në 47.5 për qind. Zvogëlimi i
parave të gatshme, do të thotë më
pak fonde, që Irani do t’u japë milici-
ve të mbështetura prej tij në Liban,
Siri dhe Jemen.

Hasan Nasrallah, kreu i Hezbol-
lahut në Liban, tha muajin e kaluar,
se milicia do të duhej të mbahet më
shumë me fondet që do të mbledhë
vetë. Një zyrtar izraelit, më tha kohët
e fundit, se si pjesë e shtrëngimit të
rripit, Hezbollahu ka shkurtuar me
40 % një pjesë të pagave. Ndërkohë
në Siri, iranianët po reduktojnë mbë-
shtetjen e tyre ndaj milicive shiite,
tha zyrtari izraelit. Presioni është në
rritje, por cili është synimi përfun-

dimtar? Ashtu si me politikat e ja-
shtme të administratës Trump, është
e vështirë që ne të dallojmë qëllimin
strategjik. Trump u ka thënë privati-
sht udhëheqësve të huaj, se ai dë-
shiron t’i bëjë presion Teheranit, për
ta ulur sërish në tryezën e bisedime-
ve, dhe për të marrë një marrëveshje
më të mirë dhe më të zgjeruar mbi
programin e tij bërthamor, se sa ajo
e negociuar nga paraardhësi i tij, Ba-
rak Obama.

Por këshilltari i sigurisë kombëta-
re, Xhon Bolton, ka sinjalizuar se dë-
shiron krijimin e kushteve për ndry-
shimin e regjimit, dhe jo thjesht për
ripërtëritjen e negociatave. Imagji-
noni konfuzionin e Shtëpisë së
Bardhë, nëse Ajatollah Ali Khame-
nei, i dërgoi Trumpit një letër, ku i
propozon një raund të ri negociata-
sh bërthamore dhe rajonale - me Su-
leimanin, udhëheqësin e Forcave
Kuds të Gardës Revolucionare, si
kryenegociatorin e tij. Trump mund
të pretendojë se fitoi, por bisedime
të tilla do të shkelin etiketimin si or-
ganizatë terroriste të saposhpallur.
Rreziku më i madh i fushatës së për-
shkallëzuar ndaj Iranit, është se ajo
rrezikon të zhbëjë suksesin e arritur
me shumë vështirësi të SHBA-së në
Irak, gjatë 5 viteve të fundit.

Rreth 5.000 ushtarë amerikanë
janë ende në Irak, duke trajnuar ush-
trinë irakiane, dhe duke kontrolluar
fuqinë e milicive shiite, të mbështe-
tura nga Irani. Ata mund të bëhen
objektiva të sulmeve, nëse Irani ua
përcjellë milicive në terren emëri-
min e tij të ri “terroriste”. Por edhe
nëse Irani shmang goditjen mbi tru-
pat amerikanë, politikanët e mbësh-
tetur nga Teherani, mund të mira-
tojnë një ligj në parlamentin e
Irakut, që do të ndalonte trajnimin e
vazhdueshëm të ushtrisë amerikan
për forcat irakiane. Kjo do të ishte
një humbje e vërtetë. Irani do të
tërhiqte Irakun më thellë në sferën e
tij të ndikimit - duke kompensuar
çdo arritje të SHBA në Liban, Siri ose
Jemen.

Sanksionet funksionojnë si një
bumerang, për politikëbërësit e
SHBA-së. Nëse doni të shihni se sa
efekte të kundërta mund të
prodhojnë, kujtoni fushatën e sank-
sioneve të udhëhequra nga Shtetet e
Bashkuara kundër regjimit irakian
të Sadam Huseinit në vitet 1990. Ato
masa patën efektin pervers, të fuqi-
zimit të klikës së Sadamit. Ne, rre-
zikojmë ta përsërisim këtë kapitull të
zymtë me Iranin.

(The Washington Post)

Sanksionet
funksionojnë si
një bumerang,
për
politikëbërësit e
SHBA-së. Nëse
doni të shihni se
sa efekte të
kundërta mund
të prodhojnë,
kujtoni fushatën
e sanksioneve të
udhëhequra nga
Shtetet e
Bashkuara
kundër regjimit
irakian të Sadam
Huseinit në vitet
1990. Ato masa
patën efektin
pervers, të
fuqizimit të klikës
së Sadamit. Ne,
rrezikojmë ta
përsërisim këtë
kapitull të zymtë
me Iranin

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sanksionet ndaj Iranit mund 
të prodhojnë efektin e kundërt Nga

David IGNATIUS



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.

11FORUM
Koha, e martë, 7 maj 2019 

Misionari që i mungon Kosovës Nga
Valbona MEHMETI

"R
evolucionet, jo kur
është vështirë, por kur
fillojnë reformat”,
është fjalia që profe-

sor Fehmi Agani e kishte shkruar
me stilolaps, me ngjyrë të kaltër,
në një copëz letre të verdhë. Letra
me fjalinë e shkruar më 6 nëntor
1997 është gjetur në librin në
gjuhën serbe “Sukob ili Dijalog”
(Konflikt apo dialog), që trajton
konfliktin e vjetër shqiptaro-serb.
Në të njëjtin libër, profesori kishte
lënë edhe një copëz tjetër letre me
shënimin “Mosdija, jo si pasive, si
mungesë e dijes, por trajtë aktive,
si antidije”.

Dy dorëshkrimet si edhe
shumë të tjera tani ruhen në një
sirtar të tavolinës së punës, të cilën
familja Agani në vitin 2001 ia ka
dhuruar Bibliotekës Kombëtare të
Kosovës, së bashku me bibliotekën
e tij personale. Në raftet me xhama
është vetëm një pjesë nga 2075 li-
brat që e përbëjnë legatën e Fehmi
Aganit. Mbi tavolinën, që vitet ia
kanë humbur ngjyrën origjinale,
qëndron një “Statujë e lirisë” e
bronztë, një mbajtëse lapsash, një
hapëse zarfesh, një llambë e
verdhë që ende funksionon. Të
gjitha të radhitura ashtu si i ka
mbajtur gjithmonë profesori. Aty
është edhe një orë rrumbullake e
ndalur. Pesë e njëzet e pesë, shë-
non koha e ndaljes. Në murin bri
tavolinës, në një dollap me kapakë
xhami, shihen fotografi të Fehmi
Aganit nga aktiviteti i tij akademik,
humanist e politik. Në njërën ai
shihet afër Anton Çettës te “Verrat
e Llukës”, në takimin historik të
pajtimit të gjaqeve. Të tjerat janë
portrete të tij apo foto të shkrepu-
ra nga takimet e rëndësishme ven-
dore dhe ndërkombëtare ku ven-
dosej fati i Kosovës, pjesë e
pashmangshme e të cilave ishte
Agani.

Në një reportazh të botuar në
gazetë, në vitin 2013, për biblio-
tekën e Aganit, që ndodhet në ka-
tin e dytë të bibliotekës në Sektorin
e Bibliotekave të Veçanta, citohej
edhe një dorëshkrim tjetër i profe-
sorit i shkruar imët dhe me stilola-
ps të zi: “Që nga fillimi i bombardi-
meve është parë fare mirë se lufta
e NATO-s me Serbinë për Kosovën
ishte paramenduar që të hyjë në
historinë e luftërave si një risi e dy-
fishtë. Së pari do të ishte lufta e
parë, e cila u fitua pa asnjë viktimë.
Së dyti duhej të ishte lufta e parë
që u fitua nga ajri, domethënë pa
angazhimin e trupave tokësore në
luftime dhe përderisa qëllimi i
parë u arrit, lufta u fitua pa hum-
bur asnjë luftëtar të NATO-s”.

Në mbarim të letrës që nuk ka
datë shkrimi, Agani pyeste se ku i
mbetën Pavkoviqit (Nebojsha
Pavkoviq ishte komandant i Ar-
matës së tretë të Ushtrisë Jugoslla-
ve) së paku 150 mijë ushtarët me të
cilët ai i kërcënohej NATO-s në
kohën kur ajo nuk e kishte ndër-
mend të sulmonte me trupa tokë-
sore. “Ndoshta nuk i dolën pikëri-
sht 150 mijë, ndoshta këta 150 mijë
iu dukën tepër të paktë ndaj atyre
alamet 50 mijë trimave e ndoshta
në ndërkohë zbulohet se 150 mijë
janë tepër të disponuar të vjedhin,
e fare pak apo aspak për të luftuar”.
Konstatimet e Aganit supozohet
të jenë shkruar në prill apo në fil-
lim të majit 1999, kur ende vazh-
donte fushata ajrore e NATO-s
kundër caqeve ushtarake e polico-
re të Serbisë. Parashikimet e tij
dolën të sakta.

NATO-ja e fitoi luftën nga ajri
pa e humbur asnjë ushtar dhe pa e
përdorur këmbësorinë. Forcat e
Pavkoviqit u larguan nga Kosova
me plaçkën e luftës, duke lënë pas
vetes vrasje, masakra, shkatërri-
me. Profesor Agani nuk e përjetoi
largimin e tyre. Forcat e shtetit të
Pavkoviqit u kujdesën që para ikjes
ta shuajnë mizorisht filozofin, po-
litikanin dhe patriotin e madh.

Një muaj para përfundimit të
luftës, më 6 maj 1999, Agani u vra
nga policia serbe në hyrje të Lipja-
nit. Sipas dëshmitarit të krimit, ai
ishte ekzekutuar nën një urë dhe
vrasja e tij ishte përcjellë edhe me
të shtëna në ajër nga një duzinë
policësh. Kishin arsye për të fe-
stuar. Kishin vrarë kokën e ndritur
të Kosovës.

***

Nga të gjithë të intervistuarit
për temën kryesore të këtij edicio-
ni të gazetës kushtuar jetës dhe ve-
prës së tij, Fehmi Agani përshk-
ruhet si intelektual me dije të
thellë, njeri i urtë, i matur, bashkë-
punues dhe vizionar. Virtytet e tij
të larta dhe aftësia për të afruar
pikëpamjet dhe kundërshtitë edhe
në situatat më të vështira, si në ra-
port me përfaqësuesit e regjimit
serb ashtu edhe ndërmjet poli-
tikanëve shqiptarë, ia japin atij epi-
tetin e negociatorit më të mirë që
ka pasur Kosova ndonjëherë. Pikë-
risht angazhimi dhe kontributi i tij
i madh në hapjen e rrugës së lirisë
dhe pavarësisë së Kosovës që e vuri
atë në listën e intelektualëve të sh-
quar që Serbia kishte bërë plan t’i
eliminonte si hakmarrje për bom-
bat e NATO-s. Vetë lansimi i lajmit
të rrejshëm për vrasjen e tij që në

fillim të fushatës ajrore të aleancës
ushtarake dëshmonte se Serbia e
konsideronte intelektual dhe poli-
tikan të rëndësisë së madhe për
Kosovën.

"Misionin tem e kryva!”, kishte
përsëritur vazhdimisht Agani pas
kthimit nga negociatat në Konfe-
rencën në Rambouillet të Francës,
i bindur se fundi i Serbisë në Ko-
sovë ishte afër. Sado që e konside-
ronte të përfunduar misionin për
zgjidhjen e çështjes së Kosovës,
Agani edhe në ditët kur kërkohej
koka e tij nga Serbia mendonte se
si mund të jepte ende kontribut në
unifikimin e faktorit politik shqip-
tar.

Vendimi i tij për të lëshuar Ko-
sovën në fillim të majit, kur Koso-
va po përjetonte golgotën e vra-
sjeve dhe dëbimit masiv nuk kishte
motiv vetëm shpëtimin e jetës së
vet. Insistonte që të dalë në Maqe-
doni e prej aty të shkonte në Ti-
ranë, sepse konsideronte se mund
të ndalte thellimin e përçarjes me

krahun e luftës pas lirimit të ish-
kryetarit Ibrahim Rugova, i cili
mbahej peng nga Milosheviqi.
“Shiko, Rugovën e kanë lëshuar me
dredhi. ...Tash kur krejt bota e pa
që e përdhunova politikisht, tash
merreni kryetarin e juaj të përdhu-
nuar. Dhe, këtë e ka bërë për të nxi-
tur kacafytje në mesin e shqiptarë-
ve, natyrisht që krahu i luftës kur ta
shohë këtë punë, tash çmendet
dhe më duhet të shkoj në Tiranë
për t’u munduar që t’i qetësoj”, i
kishte thënë djalit të tij, Mentorit.
Por misioni i tij pajtues mbeti i
papërfunduar. Në një fotografi të
ekspozuar në bibliotekë shihet Ru-
gova i përkulur në gjunjë para var-
rit të Aganit.

Pas luftës dhe ekzekutimit pa
gjyq nga forcat policore serbe, Ko-
sova ka shumë nevojë për një ne-
gociator dhe pajtimtar si Fehmi
Agani. Politikanët e krahut të luftës
që sundojnë Kosovën që nga pa-
slufta me fjalorin dhe sjelljet prej
rrugaçësh degraduan jo vetëm vle-
rat njerëzore, por edhe trashëgi-
minë politike dhe negociuese që
kishte Kosova në raport me Ser-
binë deri në mbërritjen e lirisë. Ata
janë bërë sinonim i thënies së Aga-
nit “Mosdija, jo si pasive, si munge-
së e dijes, por trajtë aktive, si anti-
dije”.Të uritur për pasurim dhe
duke vënë në radhë të parë inte-
resin dhe egon personale, ata që
sot negociojnë pa plan e pa ide me
Serbinë rrezikojnë edhe zhbërjen e
shtetit dhe pavarësinë e Kosovës.

***

Restauruesja e librave në Bi-
bliotekën Kombëtare të Kosovës u
befasua kur të enjten i kërkova të
ma hapte derën e mbyllur me çelës
të dhomës ku ruhet legata e Fehmi
Aganit. Doja ta shihja nga afër kën-
din e punës dhe trashëgiminë inte-
lektuale të figurës emblematike të
lëvizjes kombëtare për liri e pa-
varësi. “Rrallëkush vjen enkas të vi-
zitojë muzeun e tij. Vetëm kur vijnë
individë apo grupe vizitorësh që
duan të shohin çdo pjesë të biblio-
tekës hyjnë edhe në bibliotekën e
Aganit”, më tha ajo. Vlerat e rrejsh-
me të proklamuara nga politikanë
sharlatanë sot kanë lënë në hije le-
gatën e pasur politike dhe akade-
mike të Fehmi Aganit dhe persona-
liteteve të tjera si ai. Por, patjetër se
do të vijë dita kur vlerat e mirëfill-
ta që përfaqësonin ata do të mar-
rin vendin e merituar në kujtesën
kolektive. Sepse vepra dhe sakrifi-
ca e tyre ishte një gur i fortë në the-
melin e pavarësisë së Kosovës.

(koha.net)

Vlerat e rrejshme të
proklamuara nga
politikanë sharlatanë sot
kanë lënë në hije legatën e
pasur politike dhe
akademike të Fehmi
Aganit dhe
personaliteteve të tjera si
ai. Por, patjetër se do të vijë
dita kur vlerat e mirëfillta
që përfaqësonin ata do të
marrin vendin e merituar
në kujtesën kolektive.
Sepse vepra dhe sakrifica e
tyre ishte një gur i fortë në
themelin e pavarësisë së
Kosovës
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Vetëbesimi dhe kënaqësia janë
thelbësore kur bëhet fjalë për zhvil-
limin emocional dhe psikologjik të
fëmijës. Fëmijët duhet të provojnë
çdo gjë që nxjerr në pah potencialin
e tyre. Është përgjegjësia e prindër-
ve dhe të rriturve të tjerë në jetën e
fëmijëve për t’i ndihmuar ata të ka-
lojnë nga fëmijëria në moshën e rri-
tur me vetëbesim dhe kënaqësi në
zemrat e tyre. Prindërit duhet të
ndjekin këto strategji për të rritur
vetëbesimin dhe kënaqësinë e fë-
mijëve të tyre:

VAZHDIMISHT SHQYRTONI
AFTËSITË DHE TALENTET E FË-
MIJËVE. Prindërit duhet të kenë
strategjinë e tyre për të identifikuar

se për çfarë duhet të angazhohen
fëmijët e tyre. Vëzhgojeni atë
nëpërmjet rutinës dhe aktiviteteve
të ditës. Çfarë dëshiron ai të bëjë
gjithë kohën? Çfarë është më e thje-
shtë për të sesa për të tjerët në fa-
milje? Njihni se çfarë e bën atë të
lumtur, pastaj ofrojini atij mundë-
si për të ndjekur aktivitete që e
lejojnë të përdorë talentin e tij. Për
shembull, nëse zbuloni se fëmija
juaj është i spikatur në basketboll,
shtyjeni atë të bëhet pjesë e një

skuadre basketbolli për të rinj.
Shikoni vetëbesimin dhe kënaqë-
sinë e fëmijës suaj të rritet kur ai
ndalon skuadrën tjetër të shënojë
ose gjuan saktë në kosh.

KULTIVONI MARRËDHËNIE
KUPTIMPLOTA PËR FËMIJËT TUAJ.
Marrëdhëniet e qëndrueshme dhe
të shëndetshme janë shumë të
rëndësishme për mirëqenien e fë-
mijëve dhe prindërit duhet të nxisin
fëmijët në ndërtimin e marrëdhë-
nieve pozitive. Duhet të keni parasy-

sh se disa fëmijë duhet të mësohen
sesi të krijojnë marrëdhënie. Prindë-
rit duhet të japin modelin e tyre tek
fëmijët, më marrëdhënie kuptim-
plota me miqtë e tyre dhe njerëzve
të tjerë me të cilët ndërveprojnë në
komunitet. Kur fëmija është në pa-
rashkollor ose në shkollë, organizo-
ni takime me lojëra për të ndihmuar
ndërveprimin me bashkëmosha-
tarët.

MERRNI INICIATIVËN TË
NDËRTONI BASHKËSI PËR TË
MBËSHTETUR FËMIJËT TUAJ.
Prindërit duhet të hetojnë se cilat
grupe, situata apo aktivitete janë
mjedise më të përshtatshme për të
mbështetur më së miri besimin dhe
kënaqësinë e fëmijëve të tyre. Kjo
është një lëvizje për të krijuar një
komunitet sa më pozitiv, ku fëmija
mund të përjetojë sukses. Kërkoni
njerëz pozitivë dhe mbështetës për
fëmijët tuaj. Ndihmoni mësuesit,
trajnerët, anëtarët e familjes dhe
të rriturit e tjerë të kuptojnë se vetë-
besimi dhe kënaqësia janë gjithçka
për mirëqenien e fëmijëve.

Mjekët kanë publikuar fotografitë e një
koke të pazakontë të një 37-vjeçari nga Italia,
lëkura e së cilit duket si jorgan. Pacienti,
emri të cilit nuk është bërë publik, vuan nga
çrregullim si pasojë e të cilit ai prodhon më
shumë hormone të rritjes se njerëzit e
zakonshëm.

Kur shkoi tek mjekët, pacienti kishte
gjithashtu këmbë, duar dhe nofullën e po-
shtme më të zgjeruar, të gjitha simptoma të
një çrregullimi të rrallë të quajtur acrome-

galy. Ky çrregullim bën që kockat të rriten më
shumë se zakonisht në masë, zakonisht tek
moshat e mesme. Në një shkrim të botuar
në Revistën Mjekësore The New England,
mjekët shpjeguan se trashja e lëkurës së
skalpit quhet cutis verticis gyrata. Sipas tyre,
kjo mund të ndodhë në raste të izoluara,
ose mund të lidhet me disa probleme si
acromegaly, si në rastin konkret. Pacienti u
trajtua nga mjekët pas konfirmimit të dia-
gnozës, megjithatë shenjat e theksuara në
kokë, sipas ekspertëve, nuk mund të zhbëhe-
shin. Kishte qenë bashkëshortja e tij e cila ki-
shte vënë re lëkurën në kokën e të shoqit,
megjithatë dalëngadalë ai kishte filluar të
shfaqte edhe simptoma të tjera. Për 4 vite
me radhë, ai kishte vuajtur nga djersitja e

tepërt, dhimbja e kokës dhe dhimbjet e
kyçeve.

Testet e kryera nga mjekët zbuluan se
37-vjeçari kishte nivele të larta të hormone-
ve të rritjes. Fillimisht atij iu dha një dozë
glukozë, në përpjekje për të ulur prodhimin
e hormoneve, por kjo nuk pati sukses. Kjo
bëri që mjekët të dyshonin se shkaku i vër-
tetë mund të ishte acromegaly, e për këtë
arsye ata skanuan trurin e pacientit. 

Ata zbuluan një tumor në gjëndrën e tij
të hipofizës. Tumori, i quajtur "pituitary ade-
noma" është në fakt shumë i zakonshëm.
Përllogaritet që në një pikë të jetës, ai shfa-
qet tek 1 në 5 persona. Në të shumtën e ra-
steve është një masë beninje dhe e padëm-
shme, që diagnostikohet rastësisht. Por

pikërisht ky tumor mund të çojë në prodhi-
min në masë ose në pakicë të hormonit të
rritjes, duke shkaktuar simptoma të ndrysh-
me, si në rastin e 37-vjeçarit, por edhe gjuhë
apo tipare më të zmadhuara, një zë më të
trashë, apo një cikël menstrual të çrregullt
tek femrat. Vetë tumori mund të shkaktojë
dhimbje koke apo probleme me shikimin
për shkak se prek indet e trurit që ka pranë.
Pacienti në fjalë iu nënshtrua ndërhyrjes
për heqjen e tumorit dhe u trajtua me me-
dikamente për ndalimin e prodhimit në
masë të hormonit të rritjes. 

Shkencëtarët përllogarisin se 3 në 4 per-
sona në çdo 1 milion zhvillon acromegaly
çdo vit dhe rreth 60 mijë nga 1 milion njerëz
preken nga kjo sëmundje.

Nëse ndiheni emocionalë, ka
më shumë gjasa të përqafoni dikë
nga ana e majtë sesa nga e djathta,
sipas një studimi. Përqafimet, të ci-
lat kanë qenë pjesë e ndërveprime-
ve shoqërore midis njerëzve që nga
lindja, tregojnë emocione të tilla si
dashuri, trishtim apo frikë. Ato
ndodhin në të dy kontekstet: pozi-
tive dhe neutrale. Ne përqafojmë
kur jemi të trishtuar, të dashuruar,
të frikësuar, ose thjesht kur për-
shëndesim.

Ndërsa shumica e njerëzve tre-

guan një preferencë në rritje për
përqafimet nga ana e djathtë, për-
qafimet nga ana e majtë ndodhën
më shpesh në situata pozitive dhe
negative, tregoi studimi. “Kjo
ndodh për shkak të ndikimit të he-
misferës së djathtë të trurit, e cila
kontrollon anën e majtë të trupit
dhe përpunon emocione pozitive
dhe negative”, tha Julian Packhei-
ser nga Ruhr-Universitaet-Bochum
në Gjermani.

Në këtë mënyrë, hemisfera e
djathtë aktivizohet për shkak të

emocioneve dhe ndikon lëvizjen në
të majtë. Për studimin e publikuar
në revistën “Psychological Resear-
ch”, ekipi shqyrtoi më shumë se
2,500 përqafime për të përcaktuar
natyrën e tyre. Për të studiuar për-
qafimet neutrale, ata analizuan
mbi 500 video të aktorëve të cilët u
ofruan përqafime me sy mbyllur të
huajve në rrugë. Më tej, studiuesit
testuan 120 pjesëmarrës që përqa-
fuan një manekin pas dëgjimit të
tregimeve pozitive, negative dhe
neutrale përmes kufjeve. Nëse jeni

duke përjetuar emocione të forta,
me siguri do të përqafoni dikë nga
ana e majtë.

Shkencëtarët
gjejnë
zgjidhje për
problemin e
infertilitetit
Përftohen për herë të parë
qeliza embrionale pa vezë
dhe spermatozoidë. Tek ka-
viet e laboratorit, qelizat e
lëkurës janë transformuar
në tre tipe të ndryshme qe-
lizash që krijohen në fazën
fillestare të zhvillimit em-
brional, përkatësisht në
staminale embrionale, ato
të placentës dhe të kordo-
nit ombelikal. Ky kërkim
është hapi i parë për të arri-
tur krijimin e embrioneve
pa qelizat riprodhuese.
Sipas shkencëtarëve izrae-
litë të Universitetit të Jeru-
zalemit, vlerësohet si i
rëndësishëm pasi bën të
mundur studimin e shumë
shqetësimeve të zhvillimit
të embrionit dhe pla-
centës, por gjithashtu edhe
në zgjidhjen e disa proble-
meve të infertilitetit.
Shkencëtarët specifikojnë
se me kanë përdorur kom-
binimin e 5 geneve, të cilat
janë futur në qelizat e
lëkurës që ngadalë kanë
humbur identitetin e tyre,
duke i riprogramuar këto të
fundit në qeliza me funk-
sion tjetër, në këtë rast të
duhurat për zhvillimin e fi-
lizës. Për të arritur transfor-
mimin e plotë kërkuesit
theksojnë se janë nevojitur
30 ditë.

37-vjeçari me kokën më të pazakontë në botë
Mjekët buluan një tumor në gjëndrën e tij të hipofizës. Tumori, i quajtur "pituitary adenoma" është në fakt
shumë i zakonshëm. Përllogaritet që në një pikë të jetës, ai shfaqet tek 1 në 5 persona. Në të shumtën e rasteve
është një masë beninje dhe e padëmshme, që diagnostikohet rastësisht

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

Përqafimet nga ana e majtë, më emocionale
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vetëbesimi i fëmijëve është
në dorën e prindërve

Prindërit duhet të
hetojnë se cilat grupe,
situata apo aktivitete
janë mjedise më të
përshtatshme për të
mbështetur më së miri
besimin dhe
kënaqësinë e fëmijëve
të tyre. Kjo është një
lëvizje për të krijuar një
komunitet sa më
pozitiv, ku fëmija mund
të përjetojë sukses
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Të kesh katër duar njësoj si
perëndia Visnu për të kryer detyra
më të vështira me dyfishin e fuqi-
së dhe gjysmën e lodhjes. Ëndrra e
shumë punëtorëve mund të bëhet
realitet, falë sistemit robotik të zh-
villuar nga Instituti Italian i Tek-

nologjisë (LIT). Kjo pajisje mund
të vishet, njësoj si një çantë, ku
ndodhen dy duar robotike që
punëtori mund t’i përdorë që të
mos lodhë shpatullat, bërrylat dhe
kyçet çdo herë që duhet të ngrejë
pesha, të kryejë lëvizje të përsërit-

shme apo të përdorë instrumente
që krijojnë dridhje të bezdisshme.

“Në shumicën e rasteve, ro-
botët projektohen që të ndajnë
mjedisin e punës ku njeriu
ndodhet në siguri, duke evituar
përplasje aksidentale apo kontak-

te të papritura, por shumë pak janë
menduar për të dhënë asistencë
aktive, për të reduktuar sforcimet
dhe përmirësuar produktivitetin e
punëtorit”, thotë Arash Ajoudani,
koordinatori i këtij projekti.

“Objektivi jonë është që të
mundësojmë që industria e siste-
meve robotike të jetë në gjendje
të ndihmojë fizikisht punëtorët që
të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë
të sigurt dhe të rehatshme”, shpje-
gon ai. Bëhet fjalë për një çështje
me rëndësi të madhe, nëse men-
dojmë për patologjitë e sistemit
muskulor dhe të skeletit që vijnë
nga kryerja e këtyre detyrave të vë-
shtira për një kohë të gjatë që i ku-
shtojnë Bashkimit Europian rreth
240 miliardë euro në vit në shkak
të humbjes së produktivitetit dhe
mungesës nga sëmundjet.

Nuk është hera e parë që kom-
pania Samsung është në telashe.
Në vitin 2016, Samsung u përball
me disa akuza nga klientët e saj se
smartphonët Galaxy Note 7
mbinxeheshin dhe shpërthenin në
flakë. Kjo i kushtoi Samsung mi-
liona Dollarë.

Tani, tre vjet pas, Samsung
është përsëri në telashe, pasi një
klient ka pohuar se Galaxy S10 i ka
shpërthyer në flakë. Klienti, i
njohur vetëm si Lee, ka postuar fo-

tografi të smartfonit të tij të djegur
dhe pretendon se ka shpërthyer ‘pa
arsye’. Duke folur për AFP, Lee tha:
“Telefoni im ishte në tavolinë kur ai

filloi nxirrte tym dhe shumë shpejt
mori flakë. M’u desh ta lë atë në
tokë, pasi nuk e prekja dot se ishte
shumë i nxehtë. Gjithçka brenda

telefonit është djegur”. Megjithatë,
ndërsa Lee thotë se telefoni
shpërtheu pa arsye, Samsung nuk
mendon të njëjtën gjë.

Duke folur për AFP, Samsung
tha se dëmi ishte ndoshta rezultat
i ‘ndikimit të jashtëm’ dhe jo një
çështje e brendshme. Si rezultat,
Samsung ka refuzuar të dëm-
shpërblejë Lee për telefonin e tij,
ose t’i dërgojë një zëvendësim. Ky
është incidenti i parë i një
smartphone Galaxy S10.

Volkswagen ka vendosur që të
zhvesh modelin e tij më të populla-
rizuar. Kofanoja, kornizat anësore
dhe interieri i zhveshur janë vetëm
disa nga pjesët që Volkswageni ka

vendosur t’i heqë nga Golfi. Dhe
atë jo çfarëdo modeli, por atë elek-
trik, në mënyrë që të tregojnë tek-
nologjinë që qëndron pas këtij au-
tomjeti. Ky model tani quhet eGon,

ndërsa do të ekspozohet në Hano-
ver gjatë muajit qershor në panai-
rin e shkencës dhe teknologjisë,
IdeenExpo.  Gjithashtu, vizitorët e
këtij panairi do të kenë mundësi që
të shohin të gjitha pjesët e këtij

Golfi elektrik. Të gjitha këto pjesët
do të kenë kodet e tyre QR, kështu
që me skenimin e tyre me anë të
aplikacionit në smartfonin tuaj
këto kode do të zbulojnë përshkri-
min e plotë të pjesëve.

Një hap para në
Inteligjencën
Artificiale
Një dekoder i bazuar në Inte-
ligjencën Artificiale arrin të
përkthejë në fjalë aktivitetin e
trurit. Ky është vetëm hapi i parë
për bashkëveprimin teknologji-
mendime për ata pacientë që
kanë humbur aftësinë e të folu-
rit, si pasojë e sëmundjeve apo
aksidenteve të rënda.
Ky mekanizëm dhe mënyra e
krijimit e funksionit është për-
shkruar në revistën shkencore
prestigjioze Nature dhe është
realizuar nga grup kërkuesish
nga Universiteti i Kalifornisë, në
San Francisko. Kërkimi në fjalë
vërteton që në të ardhmen do të
jemi në gjendje të krijojmë paji-
sje që do të përkthejnë mendi-
met në aksione siç është fjala.
Këto neuroproteza mund të për-
mirësojnë dukshëm ekzistencën
e njeriut, veçanërisht në rastet e
patologjive të ndryshme që kom-
promentojnë aftësinë e të folurit.
Në testin e zhvilluar, sistemi arri-
ti të artikulonte 101 fjali dhe vull-
netarët që i dëgjonin arritën t’i
identifikonin të gjitha.

“Apple” nuk është më prodhuesi numër dy
i “smartphone”-ve në botë. Renditja e 5 të
mëdhenjve të globit sa i takon telefonëve “të
zgjuar” ka ndryshuar dhe vendin e gjigantit
amerikan të teknologjisë e ka zënë tani
“Huawei” kinez. Ai është pozicionuar i dyti në
renditje, në një kohë kur “Apple” ka parë t’i
lëkunden pozitat dhe aksionet në treg.

Me një total prej 71.5 milionë njësi
“smartphone”-sh të shpërndarë në mbarë glo-
bin, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, “Sam-
sung”-u vazhdon të mbetet në krye të listës.

“Xiaomi” ndërkohë ka mbërthyer pozicionin e
katërt, me 31 milionë “smartphone”, ndërsa
prodhuesi i pestë më i madh, “Oppo” është po
nga Kina. “Oppo” ka vazhduar shtrirjen sido-
mos në tregjet e Lindjes së Mesme dhe Afrikës.
Shitjet e “iPhone”-ve të “Apple” pësuan gjatë 3
muajve të parë deri në fund të marsit, rënien
më të thellë të regjistruar ndonjëherë,
megjithëse tani po shfaqen shenja stabilizimi.

Kompania e fuqishme e teknologjisë “Ap-
ple” pohoi se të ardhurat nga “iPhone”-t u ulën
me 17% në 31 miliardë dollarë.

Telefoni si 
“tullë”, por me
bateri shumë
Telefoni i paraqitur nga kompa-
nia e baterive, “Energizer”, është
i trashë sa tre telefon të zakon-
shëm të vendosur mbi njëri-tje-
trin, dhe deri tani nuk ka arritur
të tërheqë shumë dhurues në
“Indiegogo”, që të realizohet
prodhimi. Telefoni që do të
prodhohej në bashkëpunim me
“Avenir Telecom” kërkonte 1.2
milionë dollarë nga investuesit
në internet, që të fillonte
prodhimin, por vetëm 11 perso-
na e mbështetën, me vetëm 15
mijë dollarë në total.
Prototipi i telefonit u paraqit në
shkurt, me 18.000 mAh bateri,
me të cilën mund të kryente te-
lefonata për 90 orë pa ndër-
prerje. iPhone X, me 2716 mAh,
kryen vetëm 21 orë. Përveç bate-
risë, ky telefon do të ishte i
zakonshëm, me Android, tre ka-
mera kryesore dhe dy të lëvizsh-
me, për selfie, që do të dilnin
nga trupi i telefonit.

Samsung kryeson shitjet, ndiqet nga Huawei

Duar roboti për punëtorët kundër lodhjes
“Objektivi jonë është që
të mundësojmë që
industria e sistemeve
robotike të jetë në
gjendje të ndihmojë
fizikisht punëtorët që të
kryejnë detyrat e tyre në
mënyrë të sigurt dhe të
rehatshme”, shpjegon
Arash Ajoudani,
koordinatori i projektit

“E kisha mbi tavolinë, kur filloi të dilte tym”

Golf të tillë ende nuk keni parë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Arritja eventuale e një marrëve-
shjeje për normalizimin e raporteve
në mes Kosovës dhe Serbisë do të
ndikonte në një paqe dhe stabilitet
të qëndrueshëm në Ballkan, thonë
njohësit e zhvillimeve politike në
Prishtinë. Ata thonë se çështja e dia-
logut politik ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë tashmë po tregon se është
bërë shumë e rëndësishme edhe për
shtetet apo fuqitë e mëdha.

Zgjidhja e konflikteve ndërmjet
vendeve të Ballkanit Perëndimor,
nga Bashkimi Evropian shihet si ele-
ment kryesor në rrugën e këtyre ven-
deve drejt integrimit në BE. Vendet
e Ballkanit Perëndimor, kanë mbe-
tur të fundit në procesin e integrime-
ve. Pas zgjidhjes së kontestit të em-
rit të Maqedonisë së Veriut me
Greqinë, normalizimi i raporteve

ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, be-
sohet se do ta përafronte gjithë rajo-
nin me një perspektivë më të sigurt
evropiane. Naim Rashiti, drejtor i
Grupit Ballkanik për Politika në Ko-
sovë, thotë për Radion Evropa e Lirë
se Kosova duhet të hapë rrugë për
një proces serioz, së paku nga per-
spektiva saj. "Problemi Kosovë- Ser-
bi përbën boshtin e ndërtimit të pa-
qes dhe stabiliteti në Ballkan dhe
mbetet çështja më e vështirë", tha
Rashiti. Përfaqësuesit e lartë të insti-
tucioneve të Kosovës, shpresojnë se
pas takimit të paralajmëruar me 1
korrik në Paris, ku do të ketë bisedi-
me ndërmjet liderëve të Kosovës
dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e
presidenti Macrom dhe kancelares

Merkel, gjërat do të lëvizin përpara.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi,
në një intervistë për Radion Evropa
e Lirë tha se pas takimit në Paris,
mund të ketë një qartësi dhe një di-
namikë të re të angazhimeve për
gjetjen e një mundësie për përmbyl-
ljen e dialogut mes shtetit të Ko-
sovës dhe Serbisë.

Në anën tjetër, Naim Rashiti
thotë se palët në bisedime, si Prish-
tina ashtu edhe Beogradi, duhet të
lëvizin përpara dhe të dalin nga ‘sta-
tus quo’-ja aktuale. “Gjendja aktua-
le tregon edhe për gjendjen reale
në politikën në Serbi dhe në Kosovë,
ku ka mungesë për të përfunduar
dhe ndërtuar paqe. Natyrisht ka
edhe elemente të tjera ku janë të

përfshirë aktorët e tjerë gjithan-
dej",tha Rashiti. Kurse, analisti Imer
Mushkolaj, thotë se përveç palëve
në dialog, nevojitet një shtytje nga
shtetet më me ndikim në Evropë, që
gjerat të shkojnë përpara pasi që Ko-
sova dhe Serbia, siç thotë ai, për më
gjatë se 10 vjet zhvillojnë bisedime,
por pa rezultate të prekshme që do
të premtonin edhe një marrëveshje
finale. "Po duket se marrëdhëniet
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa-
raqesin atë gurin e fundit në kriji-
min e një situate më stabile në Bal-
lkan. Ky ka qenë edhe një nga
mesazhet e samitit të Berlinit. Vet
iniciativa franko- gjermane për një
përkujdesje më të madhe karshi kë-
saj çështje e bën shumë të rëndësi-
shme që në një periudhë optimale
të ketë një marrëveshje", tha Mu-
shkolaj. Mushkolaj mendon se për
të pasur një sukses në një marrëve-
shje finale në mes Kosovës dhe Ser-
bisë dhe një qëndrueshmëri poli-
tike në rajonin e Ballkanit, veç
shteteve të BE-së, rol të rëndësishëm
duhet të ketë edhe SHBA-ja. "Për të
arritur një marrëveshje, gjithsesi
duhet pritur që kjo të bëhet edhe
me partneret e tjerë. Në radhë të
parë, me Shtetet e Bashkuara të

Amerikës për shkak se është vetëm
një iniciativë e dy shteteve më të
rëndësishme të BE-së. E kemi SHBA-
në, një partner i rëndësishëm pa të
cilin BE-ja në fakt nuk mund të ven-
dosë çfarëdo qoftë, çfarë mund të
jetë arritja e një marrëveshjeje
gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe
Serbisë", tha Mushkolaj. Edhe presi-
denti Hashim Thaçi, ka thënës se
roli i SHBA-së në procesin aktual,
atë të dialogut Kosovë-Serbi është i
pazëvendësueshëm dhe nuk mund
të arrihet një marrëveshje pa rolin
dinamik dhe udhëheqës të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Krahas
rolit lehtësues të Bashkimit Evro-
pian në këtë proces, inkurajimi dhe
mbështetja për arritjen e një marrë-
veshjeje, palëve u kanë ardhur
muajve të fundit edhe nga vetë pre-
sidenti amerikan Donald Trump, që
shprehet përmes letrës që ai u pati
drejtuar presidentëve të Kosovës
dhe Serbisë, si dhe Gjermanisë e
Francës, të cilat rolin e tyre e thek-
suan edhe në Samitin e fundit të
Berlinit. Por, aktualisht, janë vetë
palët në bisedime ato që nuk kanë
arritur lëvizin nga pozicionet fille-
stare për t’u kthyer në tavolinën e
negociatave.

Një anije e mbytur që solli zbu-
limin e një sasie të madhe kokaine
në Rumani dëshmon se si tra-
fikantët po përdorin një rrugë të
njohur për tranzitin e heroinës nga
Azia drejt Europës edhe për të tra-
fikuar kokainë. Konfiskimi i
pothuajse 2 tonësh kokainë, që u
shfaq në bregun e Detit në Zi, në
plazhet e Rumanisë gjatë këtij
muaji tregon për popullaritetin në
rritje të kësaj rruge. Gjithashtu dë-
shmon për përfshirjen e tra-
fikantëve ballkanikë, në trafikun
ndërkombëtar të drogës.

Një sasi prej 1,7 tonësh kokai-
ne, e paketuar në dhjetëra pako
doli në breg pak kohë pasi autori-
tetet rumune zbuluan 1 tonë
kokainë në një anije të batuar,

pranë deltës së Danubit. Me qindra
oficerë policie, anije, helikopterë
dhe polumbarë janë përfshirë në
këtë operacion. Deri më tani, dy
shtetas serbë janë arrestuar pasi
një pako kokainë ra nga një ka-
mion i drejtuar prej tyre në afërsi të

Tulceas, një qytet në grykë-
derdhjen e Danubit. Policia beson
se e gjithë kokaina e sekuestruar
deri më tani vjen nga i njëjti burim
dhe me shumë gjasa është tran-
sportuar përmes të njëjtës anije të
përmbysur. Një sasi kokaine doli

edhe në brigjet bullgare.
Konfiskimet e realizuara gjatë

këtij viti tejkalojnë me qindra herë
ato të vitit të mëparshëm, kur
vetëm 27 kilogramë kokainë u
sekuestruan në të gjithë Ruma-
ninë. Ky rast rikthen në vëmendje
operacionin policor të vitit 2016,
kur autoritetet rumune arritën të
sekuestronin 2,5 tonë kokainë në
portin e Konstancës, të fshehura
në një ngarkesë bananesh me
prejardhje nga Kolumbia. Anali-
stët, megjithatë, nuk janë të befa-
suar. Kjo rrugë ballkanike është sh-
frytëzuar prej kohësh për
trafikimin e opiateve nga Azia
Qëndrore në Europë, por tashmë
po bëhet gjithmonë e më popullo-
re edhe për trafikantët e kokainës.

Kosova me rezolutë
do t’i kërkojë
Serbisë llogari 
për gjenocidin
Serbia duhet të pranojë
kryerjen e gjenocidit gjatë pe-
riudhës 1998-1999 në Kosovë,
të bashkëpunojë për dënimin
e kriminelëve dhe t’i riparojë
dëmet e shkaktuara nga gje-
nocidi. Kjo është përmbledhja
e draft-rezolutës së përpiluar
së fundi nga Komisioni ad-hoc
i Kuvendit të Kosovës rreth
njohjes së gjenocidit të kryer
nga shteti serb në vitet 1998-
1999. Draft-rezoluta, një kopje
të së cilës e posedon “Koha Di-
tore”, përmban faktet e krime-
ve serbe, bazën ligjore, dhe
konstatimet. Ky dokument
pritet të miratohet në Komi-
sion këtë javë dhe pastaj të
përcillet për miratim në
seancë plenare. Për ish-ba-
shkëpunëtorët profesionalë të
Institutit për Hulumtime të
Krimeve të Luftës, Kosova ka
fakte të mjaftueshme me të ci-
lat dëshmohet kryerja e gje-
nocidit nga Serbia. Sa i përket
rezolutës, ata vlerësojnë se
deri më tani është dëshmuar
se rezolutat nuk kanë gjetur
zbatim. Kanë kërkuar që vë-
mendje t`i kushtohet formi-
mit të një gjykate, që do të
merrej me krimet e luftës.

Proceset dhe takimet e shpe-
shtuara mes liderëve të Ballkanit,
në formate të ndryshme, nuk
kanë sjellë rezultatet e synuara.
Pas Berlinit, udhëheqësit e ven-
deve të Ballkanit Perëndimor këtë
javë do të takohen në Tiranë, në
kuadër të procesit “Brdo-Brioni”,
shkruan sot “Koha Ditore”. Do të
bëhen përpjekje për ta rikthyer
dialogun e bllokuar mes Kosovës
dhe Serbisë. Në zyrën e përfaqë-

sueses së lartë të BE-së, Federica
Mogherini, nuk e kanë përjash-
tuar mundësinë e organizimit të
një takimi mes presidentit të Ko-

sovës, Hashim Thaçi, dhe atij të
Serbisë, Aleksandar Vuçiq. Por
njohës të rrethanave nuk presin
zhbllokim të dialogut as nga ky

takim. Nisma rajonale e ba-
shkëthemeluar nga presidentët e
Sllovenisë dhe Kroacisë në vitin
2010, më 8-9 maj do të mbahet
në kryeqytetin shqiptar, nën or-
ganizimin e presidentit Ilir Meta.
Aty janë ftuar presidenti i Ko-
sovës, Hashim Thaçi, presidenti i
Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, pre-
sidenti në largim i Maqedonisë,
Gjorge Ivanov, si dhe presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Nismat që nuk e zhbllokojnë dialogun

Rumania, rruga e re e kokainës në Ballkan
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Marrëveshja Kosovë-Serbi do ta
përafronte Ballkanin me BE-në

Krahas rolit lehtësues të
Bashkimit Evropian në
këtë proces, inkurajimi
dhe mbështetja për
arritjen e një
marrëveshjeje, palëve u
kanë ardhur muajve të
fundit edhe nga vetë
presidenti amerikan
Donald Trump, që
shprehet përmes letrës
që ai u pati drejtuar
presidentëve të Kosovës
dhe Serbisë, si dhe
Gjermanisë e Francës
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Vladimir Putini e ka me ngut.
Brenda dy javëve ai nënshkroi dy
dekrete për shpejtimin e dhënies
së shtetësisë qytetarëve ukrainas,
dekretin e fundit më 1 maj. Iniciati-
vat e kritikuara ashpër nga Kievi
dhe aleatët e tij ndodhin në një
kohë pasigurie në Ukrainë, kur pre-
sidenti Petro Poroschenko është në
javët e fundit të mandatit të tij, dhe
pasardhësi i tij Wolodymyr Selen-
skyj nuk është ende në detyrë.

Lëvizja i shefit të Kremlinit me
24 prill kishte pikësynim rajonet se-
paratiste të Ukrainës lindore Do-
nezk dhe Luhansk. Moska e argu-
mentoi iniciativën me "arsye
humanitare", si për shembull për t‘u
lehtësuar udhëtimet ukrainasve, që
u kishte skaduar pasaporta.
Ndërhyrja e dytë e zgjeron më
shumë këtë grup. Kështu në të
ardhmen njerëzit, që kanë lindur
në Krime dhe janë larguar nga ga-
dishulli para aneksimit nga Rusia,
mund të aplikojnë për pasaportë
sipas "një procedure të thjeshtuar".
Kjo gjë përfshin edhe rrethin fa-
miljar.

SHTETËSIA E DYFISHTË
Oferta u drejtohet edhe të

gjithë atyre ukrainasve, që kanë je-
tuar në rajonet e prekura para filli-
mit të luftës në prill 2014 dhe tani
jetojnë diku tjetër. Fjala është si për
refugjatët dhe emigrantët legalë
ukrainas në Rusi, ashtu edhe për

refugjatët brenda Ukrainës. Si ar-
syetim në dekretin e Putinit për-
mendet "mbrojtja e të drejtave dhe
lirive të njeriut". Një detaj i rëndësi-
shëm është, se nuk kërkohet lënia e
shtetësisë ukrainase, që në raste të
tjera është rregull në Rusi. Të gjithë
këtyre ukrainasve do t‘u jepet
mundësia të marrin shtetësinë
brenda tre muajsh dhe në kushte të
thjeshtuara. Deri tani kjo gjë zgja-
ste me vite. Dekreti i Putinit prek
miliona njerëz.

FALË DONBASIT
Grupi më i madh do të ishin uk-

rainasit, të cilët para fillimit të luftës
kanë jetuar në zonën e pasur me
qymyrguri të Donbasit. Sipas vlerë-
simeve ukrainase në fillim të vitit
2014 në këto zona, që Kievi i klasi-
fikon si territore të pushtuara nga
Rusia, jetonin rreth katër milionë
njerëz. Shifra të sakta nuk ka.

Grupi i dytë për nga madhësia

janë emigrantët ukrainas dhe re-
fugjatët nga Ukraina të regjistruar
në Rusi, sepse një pjesë e madhe e
tyre mund të jenë nga Donbasi. Mi-
nistri i Jashtëm ukrainas Pavlo
Klimkin e vlerëson me rreth tre mi-
lionë numrin e përgjithshëm të qy-
tetarëve ukrainas në Rusi. Nëse
numërohen edhe ukrainasit e lindur
në Krime, si dhe fëmijët dhe të afër-
mit e tyre, numri i përgjithshëm i
kandidatëve të mundshëm për pa-
saporta ruse mund të arrijë mes
pesë dhe dhjetë milionëve. Por Puti-
ni do të shkojë edhe një hap më tej.
Në fund të prillit presidenti i Rusisë
tha se mendon t‘u ofrojë rreth 40
milionë ukrainasve shtetësinë ruse,
sipas rregullave të thjeshtuara.

"POLITIKA E BOTËS RUSE"
Ndërsa për Moskën momenti i

ofensivës duket shumë i favorshëm,
në Kiev spekulohet për arsyet. Qe-
veria ukrainase dhe ekspertët si

Wilfried Jilge i Shoqatës gjermane
për Politikën e Jashtme (DGAP) dy-
shojnë se Moska mund të krijojë
një shkak për intervenim ushtarak,
si në vitin 2008 në rajonin separati-
st gjeorgjian të Osetisë Jugore.

"Vladimir Putini vazhdon në
Ukrainë politikën e tij të botës ruse",
tha Jilge në bisedë me DW. "Ai për-
piqet të shpallë pretendimin e tij
për njerëzit në zonat e okupuara",
pohon ai. Kremlini do të ishte në
gjendje "t‘i mbronte, në rast nevoje
kundër qeverisë në Kiev" këta uk-
rainas me pasaporta ruse, thotë ek-
sperti. Ky do të ishte "thelbi i rre-
zikut" të dekretit të Putinit. Një
tjetër arsye duket se është zhvillimi
demografik i Rusisë, popullsia e së
cilës po tkurret. Sipas Institutit rus
të statistikave Rosstat numri i ba-
norëve në 2018 është pakësuar për
herë të parë pas dhjetë vjetësh - me
rreth 100.000 vetë. Prognoza është
negative. (DW)

Sekretari i Shtetit Mike Pom-
peo tha të dielën se Presidenti i Ve-
nezuelës Nicolas Maduro është në
pushtet vetëm “për momentin”
megjithë dështimin këtë javë të
përpjekjeve për të rrëzuar udhëhe-
qësin aktual dhe për ta zëvendë-
suar atë me udhëheqësin e opo-
zitës, Juan Gaido. Shefi i
diplomacisë amerikane tha për
emisionin Fox News Sunday, se
Presidenti Maduro i ka ditët të
numëruara, megjithëse nuk foli
për plane kohore.

Ndërkaq, shtatë oficerë vene-
zuelianë kanë gjetur vdekjen, pasi
helikopteri i tyre u përplas për një
shpat mali. Helikopteri me dy lejt-
nant kolonelë dhe katër ushtarakë
më të ulët si dhe një pilot, po udhë-

tonte dje nga kryeqyteti Karakas
drejt qytetit San Karlos, ku Presi-
denti Nicolas Maduro po takohej
me trupat në një akademi ushta-
rake. Nuk është e qartë nëse he-

likopteri ishte pjesë e delegacionit
presidencial që po shkonte në San
Karlos. Presidenti Maduro u shfaq
përkrah trupave në akademinë
ushtarake, duke sinjalizuar se nuk

ka dezertime në ushtri, siç shpre-
sonte opozita.

Dje në Karakas një protestues i
dorëzoi një polici një apel me shk-
rim për mbështetje nga ushtria.
Polici e dogji letrën në sy të prote-
stuesve dhe para kamerave. Ishte
një gjest që simbolizon ngërçin që
ka ngërthyer Venezuelën pas një
jave të trazuar që u shoqëruar filli-
misht me shpresa të mëdha për de-
zertimin e ushtrisë dhe rrëzimin e
Presidentit Maduro. Situata ka
detyruar vendet perëndimore që
mbështesin udhëheqësin e opo-
zitës Juan Guaido të shqyrtojnë al-
ternativat e mëtejshme në
përgjigje të precipitimit të situatës
politike dhe humanitare në Vene-
zuelë.

Rusët të
largohen
nga
Venezuela
Sekretari amerikan i Shte-
tit, Mike Pompeo i ka
kërkuar Rusisë “të largohet”
nga Venezuela, derisa ho-
mologu i tij rus, Sergei La-
vrov, i ka bërë thirrje Ua-
shingtonit që të “braktisë
planet e tij të papërgjegjsh-
me” në shtetin e Amerikës
Latine. Pompeo dhe Lavrov
kanë biseduar para takimit
të tyre të planifikuar këtë
javë në Finlandë, në kohën
kur janë rritur tensionet në
mes të Moskës dhe Ua-
shingtonit, lidhur me si-
tuatën në Venezuelë.
Lideri opozitar në Vene-
zuelë, Juan Guaido, e ka sh-
pallur veten president të
përkohshëm në muajin ja-
nar. Si lider i Asamblesë
kombëtare, ai është thirrur
në Kushtetutë për të marrë
këtë vendim, pasi ka konsi-
deruar se mandati i ri i pre-
sidentit të kontestuar, Nico-
las Maduro nuk është
legjitim. Guaido ka fituar
përkrahjen e më shumë se
50 shteteve, duke përfshirë
Shtetet e Bashkuara. Rusia,
Irani, Kina dhe Kuba në
anën tjetër, përkrahin Ma-
duron.
“Rusët duhet të largohen”,
ka thënë Pompeo për tele-
vizionin ABC. “Unë do të
takohem me ministrin e Ja-
shtëm Lavrov në ditët në
vijim. Është shumë e qartë,
ne duam rusët që të lar-
gohen ashtu sikurse, ira-
nianët, dhe përfaqësuesit e
Kubës. Është shumë e
qartë”, ka shtuar ai.
Ndërkohë, Lavrov ka aku-
zuar Shtetet e Bashkuara se
janë duke udhëhequr një
“fushatë të pashembullt”
për të larguar nga pushteti
“autoritetet legjitime të Ve-
nezuelës”, transmeton rel.
Duke folur para një takimi
në Moskë me ministrin e Ja-
shtëm të Venezuelës, Jorge
Arreaza, Lavrov ka thënë se
“iu takon vetëm banorëve
të Venezuelës që të vendo-
sin për të ardhmen e tyre”.
Moska, e cila ka lidhje të
rëndësishme ekonomike
me Qeverinë e Maduros, ka
dërguar aeroplanë me
rreth 100 ushtarë në Vene-
zuelë.

SHBA-të TË VENDOSUR NË LARGIMIN E PRESIDENTIT TË VENEZUELËS

Maduro i ka ditët e numëruara

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

Politika e Putinit 
me pasaportat ruse

Me oferta "bujare" për
natyralizimin e
ukrainasve Moska
synon të çimentojë
pretendimet për
pushtet në zonat e
pushtuara dhe të
pengojë rënien e
popullsisë
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Nga Neshat MEHMEDI 

Në Malësinë e Sharrit ende janë
prezente festat e motmotit, ndonë-
se mund të jetë zbehur me kalimin
e kohës. Dita e Luleve që shënohet
më 5 maj dhe Dita e Shën Gjergjit
më 6 maj, në të gjitha trojet shqip-
tare festohen thuajse në të njëjtën
mënyrë. Këto dy ditë motmoti më
shumë gëzim u sillte fëmijëve dhe
të rinjve, mirëpo, e gjithë familja
ishte “në këmbë”, sepse nuk shë-
nohen vetëm me rite ose e atmo-
sferë të hareshme, por më shumë se
kaq, me një angazhim të përgjith-
shëm, ku bara më së shumti bie te
zonjat e shtëpisë. 

Disa ditë më parë niste pastrimi
i shtëpive, enëve të bulmetit e oren-
dive shtëpiake, gjer te gëlqerosja e
shtëpive. Ata nga uji i kazanit me
ujë valë përvëlonin enët dhe gjë-
sendet tjera. Ashtu si e mbushin me
aromë të këndshme pemët me lule
dhe lulet natyrën, ashtu të mbu-
shen enët dhe sofrat me ushqime të
ndryshme, të këndshme e të shën-
detshme, që ashtu si mbushen
pemët e fushat me lule, të mbushen
shekat me bilmet, hambarët me
drithëra, shtëpia me fëmijë e ahuri
me gjë( kafshë ).

Më parë, shtëpiaket pastronin
“izbet” me fshesë, lanin dhe gëlqe-
rosnin nëpër shtëpi, sepse gëlqerja
e hiri janë lëndë dezinfektuese. 3Me
hi kanë la edhe enët e ndryshme: te-
psijat, sënijat, pjatat, ... sepse pa-
stron shumë fortë yndyrën - është
pastrues shumë efikas.

Rrobat e fëmijëve, rraqet e sh-
trojes, i kanë përvëluar me ujë valë,
sepse për gjashtë muajt e dimrit
(Shënmitër-Shëngjergj) ka patur
shumë sëmundje ngjitëse dhe
shumë morra e pleshta. Ashtu si
përvëlohen rrobat, ashtu të përvë-
lohen parazitët e sëmundjeve
ngjitëse, morrat, pleshtat dhe të kë-

qijat që janë fshehur nëpër rroba.
Dita e Luleve i ka grumbulluar të
rinjtë e të gjitha katundeve, duke u
dhënë një gjallëri të veçantë rrugë-
ve, shesheve dhe katundeve në
përgjithësi.

RITET
Në katundet e Tetovës, tri ditë

para Shën Gjergjit fëmijët i kanë
larë vetëm me lule pa sapun. Madje,
s’lanin asgjë me sapun, as duart, as
fytyrën, as fëmijët, as anëtarët tjerë
të familjes, po vetëm me lule dhe
ujë, sepse sapuni bënë shkumë. Kur
i lajnë fëmijët në fshatrat e Malësi-
së, adeti thuajse është i njëjtë; më
parë me ujë ia lajnë duar edhe dja-
lit edhe vajzës, pastaj djalit ia lajnë
shpatullat e vajzës ia lajnë kofshët -
kryqet?! Ujë u lëshojnë më parë në
duar si djemve dhe vajzave, sepse
me anë të duarve të punojnë çdo
gjë, psh. djemtë; të lërojnë, të
mbjellin, kositin, korrin…, ndërsa
vajzat të bëhen punëtore me emër
, të tjerin, të bëjnë punë dore, të
bëjnë punë të ndryshme të shtëpi-
së (të lajnë e shpërlajnë, të bëjnë
çorapë, fanella, oja, xhamadana, ,…
dhe punë të ndryshme; të mjelin
lopët, dhentë, të bëjë djathë… dhe
punë të fushës, të korrin, prashitin,
mbushin patatet, të hedhin tër-

shërën, elbin,..pra të bëjnë punë e të
fitojnë. Djemve ujë u lëshojnë në
shpatulla që të bëhen të fortë e të
shëndetshëm, sepse gjithnjë
mbajnë bar - peshë të rënda, ndër-
sa femrave ujë u lëshonin në kryqe
të bëhen të forta e punëtore dhe të
lindin fëmijë sa më të shëndoshë e
lehtësisht - kollaj …

Në katundin Brodec të Tetovës
vajzat ditën e luleve kur janë kthyer
nga Gjuri Turecit i kanë futur flokët
- bishtat (gërshetat) në ujë të lumit,
janë kthyer me kokë nga shtrati i
lumit, janë ulur në gjunjë dhe flokët
apo gërshetat i kanë lëshuar që të
prekin ujin e lumit ‘’ashtu si shkon
ujë të rrajten flokët e caucave’’.8 Vaj-
zat e Bozovcës dhe të Veshallës
flokët i presën dhe i hudhin në lum,
duke përsëritur tre herë: për nji javë
sa nji pllamë, për nji muj sa nji dujë.

Adetet ndryshojnë shumë pak
nëse krahasojmë katundin nga ka-
tundi, por thelbin - qëllimin e kanë
të pandryshuar në përgjithësi. Një
ditë para Ditës së Luleve gratë dhe
fëmijët mbledhën lule të ndrysh-
me: lule ftajni (dybeku), lule zogu -
( manushaqe ), lule xhalexhishte -
aguliçe, lule nga pemë të ndrysh-
me e lule të tjera. Lulet e mledhura
i varin në një pemë të lulëzuar, ash-
tu si lulëzon pema dhe jep fruta,

ashtu të rinjëve dhe të rejave tju
shkoj tërë viti me mbarësi, gjallëri
në punët e përditëshme. ( Në
Shipkovicë i mbledhën lulet për t’i
larë fëmijët ditën e luleve kur
kthehen vajzat për në shtëpi… dhe
të nesërmen - ditën e Shëngjergjit i
lajnë fëmijët),lulet që i mbledhin
s’bën të lëshohen në tokë sepse
dergjin fëmijët.

Në mbrëmje fëmijët ose të
tjerët që lahen, lulet i marrin nga
pema dhe i futin në kovën me ujë të
ngrohtë dhe lahen të gjithë anë-
tarët e familjes me ujin me lule,
ashtu si lulëzojnë lulet, ashtu si e
zbukurojnë natyrën lulet, ashtu
duhet të hijeshojnë fëmijët shtë-
pinë, fushën, stanet,... Larja bëhet
në koritë ( lloj vaske nga druri)ose
hamam dhe e vendosin një gur, ku
duhet të ulen anëtarët e familjes,
me simbolikën se ashtu si është guri
i fortë,i qëndrueshëm ndaj ndryshi-
meve të ndryshme klimatike, ashtu
të bëhen të fortë dhe të qëndrue-
shëm ndaj sëmundjeve ngjitëse,
ndaj kushteve klimatike dhe ndaj
vështërsive të ndryshme që i hasin
në jetën e përditëshme, ndërsa ujin
e derdhin në përrua apo vijë (për-
rockë), që të ligat t’i bartë uji i përroit
ose vijës. Nga fundi i larjes nënat
thonë: “Ujë teposhtë gjali terma!
Ujë teposhtë cauca terma’’ Kup-
tohet tri herë ose ‘’ujë teposht shë-
neti i caucës - gjalit terma9’’.Të njëj-
tat fjalë i thonë edhe kur e derdhin
ujin në përrua ose vijë,sepse ujë pa-
stron dhe i bartë me vete të ligat
dhe të këqijat që e rrethekojnë nje-
riun.

Përpos luleve kanë mbledhur
barna - kullosa të ndyshme një ditë
para ditës së luleve që t’i kenë gati
për ditën e Shëngjergjit si: qepë
arushe, kullosë jeshile, hithra dhe
lule të ndyshme. Të tëra këto bimë i
kanë grirë dhe i kanë përzier bashkë

me kripë dhe krunde,me këtë për-
gatitje i kanë kripur sa më herët në
korita( nga drurie gjatë tre metra
dhe e hapur në mes me një gjërsi
afro njëzet centimetra e me thellë-
si dhjetë deri në pesëmbëdhjetë
centimetra) apo xhollë (rasa nga
guri) lopët, dhitë dhe dhentë, që
tamlin( qumështin ) ta kenë më me
bollëk dhe mos t’ua marrin delet e
qehajës tjetër, pra dhentë, lopët,… si
kanë lënë të lëpijnë në xhollët e
huja gjatë tërë vitit kalendarik, me
të vetmin qëllim që e përmendëm
më lartë. Ditën e nesërme, Ditën e
Shëngjergjit marrin një pe me
ngjyrë të zezë dhe e vëndojnë në
rrugë nga skaji në skaj, ku kalon tufa
e qehas Lavdrimit, me qëllimin e
keq që tufa e dhene - deleve ta sh-
terroj qumshtin për tërë vitin, pra
delet të thajnë qumshtin. 

VARJA E RROBAVE NË PEMË
Gjyshet, nuset e reja, nënat, mo-

trat e fëmijëve ditën e luleve i mar-
rin teshat e fëmijëve dhe të anë-
tarëve të tjerë dhe i vendojnë në
pemë herët në mëngjes ende pa
aguar dita, në të gjithë katundet e
malësisë është vepruar njëjtë; tir-
qit, xhamadanët, këmishët, dimijat,
straukat, nallet, kësulat, brezat,
lurkat, çorapët, opingat e të tjerë,
me uratën: “Ashtu si kanë lulëzuar
pemët, ashtu të lulëzojnë fëmijët
dhe anëtarët e familjes, pra të gjal-
lëroj jeta në familje me të gjithë të
mirat, sepse pema e lulëzuar është
e bukur dhe frutdhënëse, edhe të
rinjtë të bëhen të pashëm, të shën-
detshëm dhe punëtorë, që në fa-
miljet e tyre me anë të punës të
krijojnë mirëqenien”. 

SHKUARJA PËR LULE
Në Ditën e Luleve herët në

mëngjes, pa gdhirë agimi i marrin
teshat nga pemët i veshin, pra që
me natë janë nisur në mal për të
mbledhur lule. Vajzat nga katundi i
Bozovcës, Veshallës, Brodecit,
Vejcës, Shipkovicës, … janë nisur për
te Guri Caucave mahallë - mahallë,
por me përcjellje të djemve apo
burrave, duke kënduar e duke u
rënë dajreve (pra këngët janë
përcjellur me dajre). Rruga është e
gjatë dhe e lodhshme dhe shumë
përpjetë (“terma” si i thonë venda-
sët), vende - vende janë ulur, kanë
pushuar dhe kanë kënduar këngë
beqarie, ushtrie e të kurbetit, të
gjitha vajzat në grup, po rrallë kanë
kënduar edhe këngë të namëve, me
të vetmin qëllim për të thumbuar
vajzën që e kanë lipur për vëllain
apo djali që e ka lipur vajzën për
nuse, por që kanë përfënduar të pa-

GJURMËVE TË TRADITAVE SHQIPTARE

Dita e Luleve dhe Shëngjergji
në Malësinë e Sharrit

Në katundet e Tetovës,
tri ditë para Shën
Gjergjit fëmijët i kanë
larë vetëm me lule pa
sapun. Madje, s’lanin
asgjë me sapun, as
duart, as fytyrën, as
fëmijët, as anëtarët
tjerë të familjes, po
vetëm me lule dhe ujë,
sepse sapuni bënë
shkumë. Kur i lajnë
fëmijët në fshatrat e
Malësisë, adeti thuajse
është i njëjtë; më parë
me ujë ia lajnë duar
edhe djalit edhe vajzës,
pastaj djalit ia lajnë
shpatullat e vajzës ia
lajnë kofshët - kryqet!
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suksesshme, as vajzat e lagjeve të
tjera s’kanë heshtur , si në fragmen-
tin këngës si vijon: 

Ori mollë ori mollë me bojë
Kit dunjaja folin për toj
Kit ne folin ne hakatin
Mollën në maje sën e ngatin
Kit kanë fol e kit kanë hakat
Mollën në maje sën e kanë n’gatë 18
Ngata krajet në dritare laskra

kapërci
Xhi mo nget nij pusto lemza lotët

m’i shpërthi
Lotët m’i shpërthi e më kalli
Më ka ba të verdhë S’i portokalli
Lotët m’i shpërthi e më smuni
më ka ba të verdhë sikur limuni

19(...)

MBLEDHJA E LULEVE,
PËRGATITJA E RRATHËVE 

Rrathët:Para se me mbërri te
Guri i Cucave, ka vende ku ka lule
shëndeti dhe të gjithë mbledhin
dhe bëjnë rrathë nga filizat e mana-
ferrave e të shelneve dhe i mbushin
me lule që ka aromë shumë të
këndshme dhe me lule të tje-
ra:djemtë, vajzat, fëmijët … sipas
traditës rrathët i vëndojnë në kokë
të gjithë, sepse lulet e shëndetit rri-
ten kryesisht në shkëmbi dhe gurë,
ashtu si është shkëmbi i forte, i qën-
drueshëm ashtu të bëhen të forte e
të qëndrueshëm të rinjtë e te rejat
ashtu si lulet që zbukurojnë rrathët
dhe natyrën, ashtu djemtë, vajzat
dhe fëmijët të bëhen të bukur, të
dashur, kulturuar, të fortë e të gjind-
shëm në situate të ndryshme gjatë
jetës, po ashtu me pamjen e tyre të
zhvilluar të zbukurojnë shtëpinë,
familjen dhe rrethinën ku punojnë
e jetojnë dhe rrathët me lule që i
vëndojnë në kokë është me rëndë-
si që ti mbrojnë të rinjtë gjatë tërë
vitit mos ju dhemb koka, ashtu si
lulja që rritet në gurë, ashtu fëmijët
që mbajnë lulen në kokë të bëhen
të forte si guri ku rritet lulja.

Pasi zbresin në livadhet e ka-
tundit vajzat vënë shilarësen (shi-
larës apo kolovajzë) në degë të
pemëve me dy litarë (për shkaqe si-
gurie) ku mund të shiluren një dhe
dy vajza për njëherë. Vajzat i shilu-
rin djemtë, po edhe vet vajzat. Ka ra-
ste që shilurin e luhatin përnjëherë
dy vajza me dy tërkuza dhe bashkë-
risht këndojnë këngë, për vëllain e
vajzës që e ka ushtarë, gurbet, të
fejuar ose beqarë, që ka hipur në
shilur, të njëjtën gjë e bëjnë edhe
vajzat e lagjeve tjera. 

Qëllimi i ritit: Ashtu si kanë gjal-
lëruar lulet të gjallërojnë dhe të
ketë mbarësi familja, blegtoria,
prodhimet blegtorale ose si mbu-
shen pemët, fusha e bjeshkët me
lule ashtu të mbushen shtrunget
me tamël, shekat me djathë. 

LOJËRAT E VAJZAVE DHE DJEMVE
NË DITËN E LULEVE

Në ditën e luleve granimi, zojat
e shtëpisë shkojnë në lumë dhe rro-
tullojnë në skaj të lumit gurëz sa
më të mëdhenj, sepse kur të tun-
din tamlin -qumështin, kosin, kaj-
makun në dybek, të nxjerrë të tund-
men e tëlynit ashtu të madh sikur
gurin që e kanë rrotulluar në lumë.
Ka raste që gurin e marrin dhe e fu-

tin në koritë te kroni dhe mbi të e
vëndojnë kovën apo kusin dhe e
mbushin me ujë, dhe me këtë ujë e
lajnë ftajnin (Dybekun), që kur të
tundin kajmakun, qumështin,… të
nxjerrë tëlyjnin aq sa është guri i
madh.

Duhet përmendur se në katun-
det e malësisë së Sharrit të Tetovës,
qehallarët kur kanë dalur me bagë-
tinë në stane në bjeshkë, zonjat kur
kanë tundur qumështin, kajmakun,
hirën në ftojë - dibeg kanë futur
borë, me të vetmin qëllim që qumë-
shti apo hira ,… të nxjerr më shumë
tëlyn dhe mos tundet shpejtë (Fë-
mijët i detyronin nënat të shkojnë
larg staneve disa kilometra për me
marrë bore).

BUKA E PA THYER DHE DARKA
Gratë Ditën e Luleve zënë bukë

sipas nevojës familjare: pesë, gja-
shtë… Pasi i pjekin bukët, një bukë të
plotë - të pathyer e lënë mënjanë
që të mos thyehet, pra e largojnë
nga magjja e bukës në një vend të
sigurt që mos e thejnë fëmijët, pra
të arrijë ditën e Shën Gjergjit pa u
thyer buka, i njëjti rit praktikohet
në të gjithë katundet e malësisë. 

Buka e pathyer simbolizon të
gjithë anëtarët e familjes, ashtu si
është buka e plotë të jenë të ba-
shkuar të gjithë anëtarët e familjes,
pa asnjë gjë të ligë përbrenda anë-
tarëve të familjes gjatë tërë këtij viti
kalendarik. Besohej se nëse s’ka bukë
të plotë, atëherë në mesin e anëtarë-
ve të familjes brenda vitit mund të
ndodhë ndonjë e ligë... Bukën e pa
thyer e HANË ditën e nesërme, pra,
ditën e Shën Gjergjit, atëherë kur të
vijnë bijat, siç është adet.

PËRGATITJA E GROSHËS
Zonjat e shtëpive për darkë për-

gatitin grosh, por pa mish, qëllimi
është shumë domethënës, anëtarët
e familjes të mos grinden ndërmjet
veti, të mos hahen e të nxjerrin
mish, ashtu si hahet mishi, mos të
hahen ndërmjet vet, po të kenë har-

moni familjare, dëgjueshmëri dhe
respekt ndaj njëri - tjetrit në familje.
Ndërsa pas darkës mishin e kanë
shfrytëzuar për ruajtjen e natës së
Shën Gjeregjit. Për mish kanë për-
dor mish pule, të qengjave dhe të
kecave.

Në këtë natë kanë gatuar gura-
bija, brumit i kanë futur vetëm të
bardhën e vezës, sodë buke, sheqer,
sepse gurabijat bëhen më të forta
dhe të qëndrueshme, e ashtu si
bëhen të forta gurabijat të bëhen
të fortë dhe të qëndrueshëm edhe
familjarët e tyre. Po ashtu edhe fati
i fëmijëve të tyre të jetë i bardhë për
tërë vitin si e bardha e vezës.

NATA E SHËNGJERGJIT
Vajzat që mblidheshin apo ba-

shkoheshin sipas lagjeve apo fa-
miljeve për të ruajtur natën e Shën
Gjergjit, shkonin me produkte të
veta: njëra me vezë, tjetra me miell,
e dikush me qumësht, dhe pas
pjekjes i kanë ndarë gurabijat në
mënyrë të barabartë. Natën e Shën
Gjergjit, përpos djemëve dhe vaj-
zave e kanë ruajtur edhe fëmijët (fë-
mijët me të familjes e ndonjë të
lagjes deri në ora 10 apo 11 të natës
dhe kanë rënë të flenë)

Djemtë në Bozovcë, janë orga-
nizuar sipas dëshirës dhe shoqërisë
në grupe: Grupi s’ka qenë shumë i
madh shtatë apo nëntë vete, për
këtë natë kanë therur qengja,i kanë
zier apo pjekur në saç dhe e kanë
ngrërë pas mesit të natës. Tërë
natën kanë kënduar, kanë luajtur
lojëra të ndryshme; qibrit, myhir
(unazë) , bëz dhe tregime të ndrysh-
me të humorit, ndërsa katundin
Brodec të rinjtë janë organizuar për
te ruajtur natën e Shëngjergjit gru-
pe - grupe sipas moshës, farefisit
dhe shokëve në një shtëpi dhe kanë
përgatitur pula të pjekura e birijanë.

GATIMI I FLISË, THYERJA E
VEZËVE …DITËN E SHËN GJERGJIT

Pa zbardhur agimi gratë
zgjohen dhe përgatitin qullin që të

gatuajnë flija. Flija gatuhet thuajse
në tërë katundet e Malësisë së
Sharrit, ndërsa vajzat që janë be-
qare në prushin e zjarrit futin nga
një kokërr vezë për të provuar fatin.
Në atë drejtim apo lagje që ka kri-
sur ( pëlcitur ) veza, në atë drejtim
do ta ketë fatin dhe do të fejohet -
martohet, kurse vezën e pjekur-ose
të plasur e ka ngrënë ai person për
të cilin ka plasur veza, as e si nuk
bën që vezën e plasur të tjetërkujt
të hajë tjetërkush. 

Ditën e shën Gjergjit flijë u
kanë çu nuseve të fejuara dhe vezë
të ziera, ashtu si gatuhet flija renda
- renda, ashtu nuset e reja - të fejua-
rat të bëjnë punët e shtëpisë dhe të
darisë - çezit krejt me rend, pra ta
vëndojnë punën përpara, ndërsa
vezë ju kanë çuar nuseve: ashtu si
është e bardhë e vezës së zier, çash-
tu të ketë zemrën e bardhë, edhe-
pse vezën e ngjyrosin me llojlloj
ngjyrash, po kurrë s'mund ta ngjy-
rosin të bardhën e vezës. Hallkit - të
tjerët sa të duan të flasin fjalë, kotë
e kanë, aq sa kanë mundësi me
njollosur të bardhën e vezës, aq
kanë mundësi me e njollosur nu-
sen. Në mëngjes herët duhet të
zgjohen të gjithë anëtarët e fa-
miljes ose sa më herët se të tjerët e
lagjes ose të katundit për të patur
mbarësi.“Ditën e Shënxhexhit i
lagjim njerëzit e shpojsë, shtrat-
nat, odat, drithnat, izbet, bilmetin,
hajvantë, lamën me ujë të mushëm
në kroj, po pa folë”( pa bërë bisedë
me askënd).

Me qëllim që të ngriten herët
që të tjerët mos j’ua lëshojnë gju-
min, dembelinë, të ligat, e anëtarët
mund të ndodhë që të kenë vuajtje
në shëndet. Ujë pa folë kanë mbu-
shur që brenda familjes të mos
ndodhin grindje, po të mbretërojë
harmonia familjare, si brenda shtë-
pisë, ashtu edhe jashtë saj. Më herët
në furrë të zjarrit, për ditën e Shën
Gjergjit kanë vënë kusi me bakërdar
për të zier, e jo fli. Bakërdari zihet
top dhe të gjithë anëtarët e familjes
të jenë top, të bashkuar, grumbull.
Bakërdarë kanë zier edhe atë natë
që ka shkuar në kurbet anëtari i fa-
miljes. Fli nuk kanë gatuar sepse kur
e hedh lugën e brumit e derdhë,pra
kjo derdhje të mos ndodhë edhe te
anëtarët e familjes, të mos shpërn-
dahen. Ditën e Shëngjergjit herët
në mëngjes, vajzat dhe djemtë pla-
sin vezë në zjarr ku gatuhet flija.
Vezët i plasin të afërmit e tyre; nëna,
gjyshja ose vet vajzat. Vezët nga
temperatura e lartë krisin-plasin.
Në drejtimin që plas veza në atë
drejtim është fati-kismeti i vajzës

ose i djalit. Nëse veza pëlcet më sh-
pejt, edhe fati i vajzës apo i djalit
do të zgjidhet më shpejtë ose në të
kundërtën nëse veza do pëlcet me
vonesë fati i vajzës - djalit do të vo-
nohet për fejesë.

PËRSHELNE - POTKA
Ditën e Shën Gjergjit vajzat e

mëhallëve - lagjeve shkojnë herët
në mëngjes për shelne - potka, në
grupe - grup ashtu si e kanë ruajt
natën e Shëngjergjit, por të shoqë-
ruar nga një anëtarë i familjes,
qoftë grua apo mashkull. Atje në
natyrë gjejnë një vend të mire ku
mund të shiluren. Këndojnë të afër-
mit e tyre që janë beqar, gurbet, e
fëmijët e vegjël. Pasi dëfrehen
mirë, presin degë të holla nga shel-
net për veten e tyre, për të afërmit
e familjes dhe për arr shkojnë
nëpër arat e mbjellura dhe i vën-
dojnë - ngulin shelnet, si zë shelnja
e rritet kollaj, të zënë drithërat e
mbjellur dhe të rriten kol-
laj.63Thuprat nga shelnja i vënë për
beli; vajzat, grate, fëmijët, pra të
gjithë anëtarët e familjes me të vet-
min qëllim: Ashtu si rritet kollaj
shelnja - shelgu, ashtu kollaj të rri-
ten fëmijët, ashtu si është elastike
shelnja, ashtu të jetë elastik beli i të
gjithë anëtarëve të familjes dhe
mos t’iu dhemb kurrë gjatë jetës e
kryerjes së punëve të ndryshme në
shtëpi e jashtë shtëpisë, sepse është
organ shumë i ndjeshëm dhe lën-
dohet shumë kollaj gjatë kryerjes
së punëve të ndryshme e të rënda.

Shelne vënë edhe nëpër dyert e
shtëpisë, të ahurit të bagëtive, në
pleh, nëpër dritare e në enë, … ndër-
sa në shipkovicë ven degë thane.

ÇFARË MËSOJMË 
NGA KËTO FESTA?

Pra, dy-tri ditë njerëzit të har-
rojnë realitetin e hidhur , duke iu lë-
shuar gjallërimit, gëzimit e hare-
së, këngëve nëpër çardake, e valleve
nëpër lëmë e rrugët e lagjeve,
shkurt, janë ditë kur gjallërojnë fa-
miljet, shtëpitë, rrugët, kodrat dhe
katundet në përgjithësi. Kudo fe-
stohet, kudo… pa dallim gjinie, ma-
let ushtojnë bashkë me kodrat e
majat e larta të Sharrit - Korabit-
Tomorit. Këndojnë fëmijët, të rinjtë
e të rejat. Me rëndësi është edhe
simbolika e çdo riti, i çdo veprimi.
Pastërti, plleshmëri, shëndet, tra-
shëgimi, lumturi jete... Një shtëpi -
familje që s’ka pjellshmëri, s’ka

përtrirje ajo s’ka as ardhmëri,
shkurt shuhet dhe i vendohet një
dry. Këto festa të bukura na më-
sojnë si të duam familjen, gjuhën,
kulturën, njëri tjetrin, natyrën ba-
shkë me të mirat që na i dhuron
nëse dimë ta shfrytëzojmë, lulet
dhe dobitë nga ta, ujin dhe fuqinë
e tij,… na mësojnë se si bashkëri-
sht të bëjmë fuqinë dhe të ndry-
shojmë ardhmërinë, që t’i duam fë-
mijët të rriten si pemët në kopsht,
të shëndoshë si lisat në mal, të
bukur si lulet në natyrë, të fortë e të
qëndrueshëm si gurzit në lum për
punë të lehta e të vështira, të pasur
ashtu si mbushen pemët, fushat e
bjeshkët me lule, të këndshëm e të
pastër si uji i burimeve... 
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Nga Nijazi KAZAZI

Hafiz Ali Korça i përket atij
brezi ideologësh e organizatorë-
sh, që më veprimtarinë e tyre i
bënë një shërbim të denjë çë-
shtjes së zgjimit dhe bashkimit
kombëtar, çështjes së tërësisë dhe
pavarësisë së Atdheut dhe çë-
shtjes së përparimit të kombit. Mi-
dis hoxhallarëve të përndjekur
nga pushtuesit, nga fanatikët dhe
komunizmi për idetë, pikëpamjet
dhe veprimtarinë e tyre është
edhe Hafiz Ali Korça... Kështu shk-
ruan Dr. Ramiz Zeka në librin e tij
“Zhvillimi i kulturës Islame te sh-
qiptarët gjatë shekullit XX”, dhe
vazhdon “…i rritur në një mjedis
patriotik, fetar e kulturor korçar
të pastër, ai u brumos me bindje
dhe parime, që e ngritën lart em-
rin e tij”.

Hafiz Ali Korça, duke
përkthyer kryeveprat si “Gjylista-
ni”, “Rubairat”, si dhe “Jusufi me
Zelihane”, i bëri të flasin në shqip
poetët e mëdhenj si Saadiun,
Omer Kajamin etj., siç la një kon-
tribut të shquar me veprat origji-
nale në prozë e poezi fetare dhe
laike në një periudhë të gjatë
kohore mes viteve 1900-1942.
Duke folur për jetën e tij, autorët
thonë se Hafiz Ali Korça bashkë-
punoi me një varg figurash, që
luajtën rol të rëndësishëm në hi-
storinë e kohës së re të Shqipërisë,
siç janë: Kristo Luarasi, Jusuf Tura-
bi Kërçova, Pandeli Sotiri, Gjergj
Fishta, Luigj Gurakuqi, Mati Logo-
reci, Sali Nivica etj.

Kujtojmë se më 1925 botoi në
Tiranë pamfletin “Bolshevizma a
çkatërrimi i njerëzimit”, ku sh-
prehu pikëpamjet e tij për komu-
nizmin. Dr. Zeka duke vazhduar
thotë se ai na ka lënë një numër të
konsiderueshëm veprash, në mes
të cilave me një rëndësi të veçantë
edhe tekstet shkollore, si: “Abeta-
re shqip” (1910), “Fe Rrëfenjësi, mo-
rali” (1914), “Gramatika, Sintaksa
shqip-arabisht dhe fjalime” (1916)
etj.

“ABETARE SHQIP” (1910)
Ne do të ndalemi pikërisht për

këtë tekst, në një këndvështrim të
ri ndryshe (nga ajo që kemi shk-
ruar më parë). Në dhjetëvjeçarin e
parë të shekullit XX, në prag të
Pavarësisë, forcat intelektuale sh-

qiptare u angazhuan me ni-
sma konkrete për krijimin e
një shtetit të pavarur shqiptar
me mësonjëtore shqipe, tek-
ste në gjuhën amtare, mësues
shqiptarë, alfabet të përba-
shkët. Botimi i abetareve sh-
qip ishte një ndër rrugët më
konkrete dhe më popullore
për realizimin e këtyre ideve.

Një nga autoritetet e
kohës që mori pjesë aktive në
këto ndërmarrje qe edhe Ha-
fiz Ali Korça, i njohur si erudit,
poliglot, mësues i “Mësonjë-
tores së parë shqipe të Korçës”
(…“bashkëpunoi ngushtë me
Pandeli Sotirin, drejtorin e kë-
saj shkolle… Aty dha pa page-
së Edukatën Islame). 

PËRFAQËSUES I
NACIONALIZMIT SHQIPTAR, 

I DËNUAR ME VDEKJE PËR
PIKËPAMJET E TIJ.

Hafiz Ali Korça siç duket, i njih-
te dhe i kishte parasysh abetaret e
deriatëhershme që nga Ve-
qilharxhi, Mjeda, Gurakuqi, Bo-
riçi, S. Frashëri, abetaret anonime
etj., të botuara deri në atë kohë
dhe ndikohet prej tyre. Hafiz Ali
Korça u radhit në radhët e ithtarë-
ve të përdorimit të alfabetit latin.
Me këtë alfabet, ai botoi tekstin
shkollor “Abetare”. Abetarja, bo-
tuar më 1910, është shtypur në
shtypshkronjën “Korça” në Korçë,
gjeti miratim të përgjithshëm në
publik, sepse ishte në korrent të
lëvizjes arsimore-kulturore për al-
fabetin shqip.

Botimi kësaj abetareje për
mësimin e gjuhës shqipe me alfa-
betin latin nga një përfaqësues i

klerokracisë myslimane ishte një
sukses për çështjen kombëtare,
sepse dilte në mbrojtje të alfabe-
tit të përbashkët dhe përjashton-
te përdorimin e alfabeteve të tje-
ra. Në këtë tekst, autori përdori dy
alfabete: Alfabetin e Stambollit
(variantin e vitit 1884) dhe alfabe-
tin e Kongresit të Manastirit
(1908). Kështu autori bëri i pari
publikimin e këtij alfabeti në një
abetare dhe është meritë e Hafiz
Ali Korçës. Po cila është përm-
bajtja e kësaj abetareje dhe nga ç’-
metodë niset ajo? Kjo abetare nuk
sjell ndonjë gjë të re. Ajo është e
tipit të zakonshëm dhe i përm-
bahet thuajse njëlloj traditës së
abetareve të mëparshme.

H. Ali Korça e ndërtoi abeta-
ren e tij sipas metodës fonetike
dhe e ndau lëndën në njësi mësi-
more, duke u mbështetur në ren-
ditjen alfabetike të shkronjave të

vogla të shtypit. Në 17 njësi
mësimore, ajo bën objekt
përvetësimin e 36 tinguj-shk-

ronjave të gjuhës sonë. Çdo njësi
mësimore është mjaft e ngarkuar,
sepse numri i fonemave të përf-
shira në secilën është 8-9, por ato
rimerren në mësimet në vazhdim,
me qëllim që të përvetësohen sa
më mirë. Copat e leximit që vijnë
menjëherë pas pjesës së shkronja-
ve, janë të gjitha në prozë. Ato për-
shkohen nga edukimi moral dhe
janë të lidhura me problemet e
jetës së përditshme dhe synojnë
t’i edukojnë nxënësit me vetitë e
mira morale, si: dashurinë për Al-
lahun (xh.sh.), mirësjelljen, da-
shurinë për prindërit dhe njëri-
tjetrin etj. Fjalët e urta të nxjerra
nga folklori popullor dhe që janë
vendosur në fund të tekstit, ia sh-
tojnë vlerat edukative të saj.

Përmbajtja e disa pjesëve
ndonëse është e vështirë për mo-
shat e mitura, por mendojmë se
autori e ka bërë edhe për moshat

e rritura, që kishin nevojë edhe
ato për një tekst të tillë dhe u ka
shërbyer edhe të rriturve. Botimi i
kësaj abetareje përbën një kon-
tribut të madh në kushtet e push-
timit, mungesës së librave në
gjuhën shqipe, në prag të Pavarë-
sisë. Teksti ka përmbajtje pa asnjë
dallim fetar, gjë që përçon
platformën e rilindësve në planin
e edukimit atdhetar dhe arsimor.
Abetarja ka një vëllim të konside-
rueshëm dhe shërbeu për disa vite
me radhë për mësimin e lexim-
shkrimit të gjuhës shqipe nga ma-
sat e popullit. Ndryshe nga shumë
abetare të tjera, mësimi i shk-
ronjave të dorës jepet në fund të
tekstit. Këtu jepet edhe një pa-
sqyrë përmbledhëse e tyre, me
shkronja të vogla e të mëdha,
përkatësisht sipas dy alfabeteve
të përdoruara në abetare.

VLERAT E ABETARES 
Vlerat e kësaj abetareje janë

të veçanta sepse është i pari ndër
shqiptarët, autorë të Abetareve
shqipe që ka botuar një tekst me
Alfabetin e Kongresit të Manasti-
rit, 1908. Hafiz Ali Korça, vazhdon
punën e filluar rreth 50 vjet më
parë H. Daut Boriçi, më 1861, që
hyri si atdhetar, didakt, tekstolog
dhe si organizator i arsimit popul-
lor (për të cilin do të flasim në një
shkrim tjetër) dhe zë vend të nde-
ruar në rreth 220 abetaret e bo-
tuara në gjithë historinë e abeta-
reve shqipe, brenda dhe jashtë
vendit, si: në Bukuresht, Stamboll,
Bruksel, Sofje, Vjenë, Napoli, Sela-
nik, Athinë, Paris, Milano, Bari,
Worçester, Lajpcig, Konstancë dhe
Aleksandri të Egjiptit.

HAFIZ ALI KORÇA 
Hoxha i përndjekur që shkroi Abetare

Hafiz Ali Korça e ndërtoi abetaren e tij sipas metodës fonetike dhe e ndau lëndën në njësi
mësimore, duke u mbështetur në renditjen alfabetike të shkronjave të vogla të shtypit. Në 17
njësi mësimore, ajo bën objekt përvetësimin e 36 tinguj-shkronjave të gjuhës sonë. Çdo njësi
mësimore është mjaft e ngarkuar, sepse numri i fonemave të përfshira në secilën është 8-9, por
ato rimerren në mësimet në vazhdim, me qëllim që të përvetësohen sa më mirë
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Shkup, 6 maj - Jasir Asani është një
nga lojtarët më të mirë të Partiza-
nit, që po shkon drejt titullit kam-
pion, por edhe Kategorisë Superio-
re në Shqipëri. 23-vjeçari shkupjan
po përjeton sezonin më të mirë në
karrierën e tij, ndonëse shijen e ti-
tullit e ka provuar edhe me Varda-
rin në Maqedoni. Për sulmuesin e
Partizanit është thënë se ndodhet
nën vëzhgim nga Kombëtarja sh-
qiptare, gjë të cilën e ka pohuar
para disa muajsh zv.trajneri i kuqe-
zinjve, Ervin Bulku. Por Partizani

dhe Kombëtarja mund ta humba-
sin këtë element të spikatur. Sinja-
li ka ardhur së fundmi nga me-
naxheri i lojtarit, Aleksandar Jovkov.
Kohë më parë Asani u pajis me pa-
saportë shqiptare dhe me fanellën
kuqezi ka luajtur një ndeshje mi-
qësore me Kombëtaren U-21, që
asokohe drejtohej nga trajneri Redi
Jupi. Sulmuesi më pas ka deklaruar
se gjithnjë e ka pasur ëndërr të

luajë me Kombëtaren shqiptare
dhe nuk ndihej i penduar pse nuk
ka zgjedhur Maqedoninë. Me anë
të një postimi në rrjetet sociale, me-
naxheri i Asanit i ka bërë një kërke-
së trajnerit të kombëtares së Ma-
qedonisë së Veriut, Igor Angelovski,
që të thërrasë Jasirin, i cili po shkël-
qen te Partizani. Mirëpo, në komen-
tet e mëtejshme Aleksandar Jovkov
ka hyrë në një debat, ku disa perso-

na i kujtojnë atij që Asani la Maqe-
doninë me dëshirë për Shqipërinë
dhe pse duhet thirrur? Një tjetër
komentues i thotë menaxherit që t’i
gjejë një ekip të madh lojtarit, në
mënyrë që edhe ai të përfitojë më
shumë. Me përgjigjet e tij, Jovkov
lë të kuptojë divorcin e shpejtë të
Jasir Asanit me Shqipërinë dhe Par-
tizanin, pasi në verë pritet ta siste-
mojë në një klub tjetër.

Shkup, 6 maj - Klubi i Karatesë
“Fati” dhe “AsiArt” vazhdojnë shkël-
qimin dhe grumbullimin e me-
daljeve në sportin e karatesë në
vendin tonë. Në kampionatin sh-
tetëror për fëmijë të grupmoshave
nga 10-13 vite, të dyja klubet arritën
që të rrëmbejnë në total 6 medalje.
Fati nga Tetova mori pjesë me 5 ga-
rues dhe arriti stoliset me 3 me-
dalje. Aldina Abazi, Aldin Abazi
dhe Muhamed Selami ishin garue-
sit e KK Fatit që fituan medalje në
këtë kampionat, ndërsa morën pje-
së edhe Erman Selmani dhe Qerim
Imeri. Garuesit i udhehoqi kampio-
ni aktual evropian për U21 Doan

Osmani. Ndërkohë Klubi i Karatesë
AsiArt që është themeluar vetëm
disa vite më parë nga karateisti i
njohur nga Gostivari, Berat Jakupi,
gjithashtu mori pjesë me 5 garues
në këtë kampionat dhe arriti të
“rrëmbejë” tre medalje, nga ato dy
të arta dhe një të argjendtë. Redon
Sefuli, Sejdulla Fidani dhe Amina
Abduraimi ishin fituesit të me-
daljeve, përderisa paraqitje solide
kishin edhe dy garuesit tjerë si Ri-
nor Zeqiri dhe Liridon Ibraimi. Fi-
tuesit e vendeve në çdo kategori do
të marrin pjesë në Kampionatin
Ballkanik që do të mbahet në fund
të muajit maj në Banja Lluka.     

Shkup, 6 maj - Skuadra strugane
Struga Trim Lum ka shkruar sukses
historik pasi edhe zyrtarisht ka sigu-
ruar plasmanin në Ligën e Parë fut-
bollistike të Maqedonisë së Veriut.
Futbollisti Nijas Lena pas ekspe-
riencës së suksesshme në Shqipëri
ka arritur të shkruaj historinë edhe
në Maqedoni, duke u shpallur kam-
pion me Strugën në Ligën e Dytë,
ndërsa nga sezoni i ardhshëm,
skuadra e tij do të garoj në Ligën e
Parë. Përveç, Shkëndijës, Renovës
dhe Shkupit, tashmë në Ligën e
Parë do të kemi edhe ekipin e  Stru-
ga Trim Lum. Nëpërmjet një njofti-
mi në faqen zyrtare në “Instagram”,
Lena zgjodhi të ndante këtë mo-
ment të gëzueshëm me ndjekësit e
tij në “Instagram”, duke shkruar: “Dy

gëzime në një muaj. Si fillim iu uroj
agjërim të lehtë të gjithë besim-
tarëve myslimanë dhe Zoti ua pra-
noftë lutjet! Gjithashtu urime dhe
falënderime për të gjithë qytetarët
dhe tifozët e Strugës, drejtuesit, sta-
fit, futbollistët, punëtorët e fushës,

për ngjitjen në Ligën e Parë të Ma-
qedonisë, historike për një ekip sh-
qiptar të Strugës. Falënderimi krye-
sor i shkon z. Mendi Qyra për
gjithçka që ka bërë për ekipin. Uri-
me urime, FC Struga Trim & Lum!”,
ka shkruar Lena. (F.N)

Rrahmani 
i lumtur 
për golin, i
veçantë për
Dinamon
Rrahmani ka shënuar tjetër
gol në Ligën e Kroacisë, por
jo çfarëdo goli. Goli i parë
kundër NK Lokomotiva,
ishte i 2000-ti për klubin
kroat. Jemi mësuar gjith-
monë ta shohim duke shë-
nuar pothuajse shumicën e
golave me kokë, por Amir
Rrahmani mund të shënojë
edhe në mënyra tjera,
madje madje, edhe gola të
bukur. I tillë është edhe i
fundit që ka shënuar në
Kroaci. Ai zhbllokoi rezul-
tatin në ndeshjen Dinamo
Zagreb – NK Lokomotiva,
duke shënuar një gol
shumë të bukur pas disa lë-
vizjeve fantastike që bëri,
sfidë të cilën e fituan ven-
dasit 3-0. Mbrojtësi i
Kombëtares së Kosovës
nuk e festoi golin, në shenj
respekti për ish-skuadrën.
Ky gol ishte i veçantë për
klubin dhe Amiri hyri në hi-
stori pasi realizoi golin e
2000-të. I lumtur që kam
shënuar golin e 2000-të
për Dinamo Zagreb”, ka
shkruar Amiri në Facebook
pas ndeshjes. Dinamo ta-
shmë e ka fituar Kupën e
Kroacisë, dhe së shpejti do
të festojë edhe titullin e
Ligës, për ta mbyllur sezo-
nin 2018/19 me dy trofe.

Eklent Kaçi
shpallet
kampion
Europe në
bilardo
Eklent Kaçi, bilardisti shqiptar
është shpallur kampion Euro-
pe për herë të parë në disi-
plinën Eight-Ball. Sportisti nga
Laçi ka arritur të triumfojë në
kompeticionin që po zhvil-
lohet në Trevizo të Italisë. Një
rezultat i shkëlqyer ky për
Kaçin, i cili pas 2 medaljeve të
argjendta europiane dhe 3
bronzi, në konkurrimet e para-
të-rinjve, tashmë merr për
herë të parë titullin më të
rëndësishëm kontinental. Në
finalen e madhe, Kaçi kaloi një
legjendë të gjallë të këtij spor-
ti, gjermanin Ralf Sukei. Ky i
fundit është fitues i 34 titujve
europianë në disiplina të ndry-
shme të bilardos, por këtë herë
u “thye” nga një 20 vjeçar sh-
qiptar.

KARATE

“Fati” dhe “AsiArt” fitojnë 6 medalje në kampionatin shtetëror 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lena me Struga Trim Lum sigurojnë Ligën e Parë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Menaxheri kërkesë Angelovskit të
thërrasë Asanin në reprezentacion

Me anë të një postimi në
rrjetet sociale,
menaxheri i Asanit i ka
bërë një kërkesë
trajnerit të kombëtares
së Maqedonisë së
Veriut, Igor Angelovski,
që të thërrasë Jasirin, i
cili po shkëlqen te
Partizan
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 Duke vepruar në përputhje me nenin 1 paragrafi 2 nga Ligji për letra me vlerë (Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018), nenin 84 nga Ligji për 
procedurë të përgjithshme administrative (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.124/2015), 
Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut e komunikon këtë: 
 

KOMUNIKATË 
 
 Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut kryen dorëzim me shpallje 
publike të akteve të cilat nuk arriti t’i dorëzojë, dhe atë:  
1. Njoftim dhe Konkluzion nr. KPK PA 03-14 i datës 10.04.2019 deri te Shoqëria Bilans Hit ShA 

Shkup me seli në rr. „11-ti Oktomvri,, nr. 17, Shkup; 
2. Njoftim dhe Konkluzion nr. KPK PA 03-12 i datës 10.04.2019 deri te Shoqëria Makedonska Kniga 

ShA Shkup me seli në rr. Ankarska nr. 33 Shkup; 
3. Njoftim dhe Konkluzion nr. KPK PA 03-13 i datës 10.04.2019 deri te Shoqëria Karnomak f.Porodin 

Bistricë me seli në f.Porodin Manastir; 
4. Njoftim dhe Konkluzion nr. KPK PA 03-11 i datës 10.04.2019 deri te Shoqëria Viass ShA Shkup me 

seli në rr. Dame Gruev nr. 14 QTA Palloma Bjanka lokal 9, Shkup; 
U bëhet thirrje personave të lartpërmendur që në afat prej 10 (dhjetë) ditëve nga publikimi i kësaj 
komunikate, të paraqiten në hapësirat e Komisionit për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut dhe t’i marrin aktet e lartpërmendura. 
SHËNIM: Paralajmërohen palët se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si dorëzim i rregullt, 
ndërsa secila pasojë e krijuar negative që mund të paraqitet do të bartet nga vetë pala. 
Numër 03-498/1 
03.05.2019 
Shkup 

                              Komisioni i letrave me vlerë i  
              Republikës së Maqedonisë së Veriut 

                              Kryetar 
                Mr.Sc. Nora Aliti

 

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup  

 

Fakulteti për elektroteknikë dhe teknologji të informacionit  

Në bazë të nenit 172 dhe 176 të Ligjit për arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RM" nr.82/2018) dhe nenit 26 të 
Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në tituj mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional 
dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar 
nr.411/2018) dhe vendimi nr.02-804/20 e sjellur më 17.04.2019 nga Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit, dekani i 
Fakultetit për elektroteknikë dhe teknologji të informacionit, solli Vendim për publikim  

KONKURS 
për zgjedhje në titull 

 
1. Publikohet konkurs për zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor shkencor për lëndët nga sfera 

mësimore-shkencore 21208 - teknologjitë kompjuterike dhe inxhinieria  
Zgjedhja është për periudhë 5 vjeçare  
Kushtet: kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për arsim sipëror duhet t`i plotësojnë 

edhe kushtet tjera dhe të veçanta të përcaktuara me Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në tituj 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe 
Metodij" dhe akteve të Universitetit.  
 Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: dokumente për arsim të mbaruar, biografi të shkurtë, 
formularë të plotësuar ndaj raportit për zgjedhje në titullin mësimor-shkencor, deklaratë për përmbushjen e kushteve të 
përgjithshme dhe të veçantë nga vendi i punës, listë të punimeve profesionale dhe shkencore, nga një kopje të punimeve, 
vërtetim ose certifikatë për njohje të një gjuhe të huaj sipas nenit 24 të Rregullores. 
  Orari i punës është sipas orarit të orëve në semestër, ndërsa rroga fillestare varet nga titulli dhe angazhimi në 
semestër dhe është rreth 37.000 den. Mësimdhënësi i përzgjedhur themelon marrëdhënie pune për kohën që është zgjedhur.  

Fletëparaqitjet me dokumentet e kompletuara parashtrohen përmes arkivit të Fakultetit, ose përmes postës në 
adresën rr.Rugjer Boshkoviq 18, Shkup.  

Konkursi zgjat 8 ditë nga dita e publikimit.  
Nga FETI  

Në bazë të nenit 3 (ndryshime të nenit 23) të Ligjit për marrëdhënie pune (Fl. Z. e R.M. nr. 74/15 dhe 120/18), 
Shkolla e Mesme Komunale "Gostivar"- Gostivar, shpall 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019,  deri më 31.08.2019. 
- prof. i Informatikës - 1 realizues në gjuhën mësimore shqipe, me fond  jo të plotë të orëve - 18 orë. 

Neto rroga bazë është 20.300,00 denarë. 
Konkursi për vendin e punës është për kohë të caktuar deri më: 31.08.2019 . 
Konkursi është i hapur  3 ditë nga dita e shpalljes. 
Kandidatët, lutjes duhet t`ia bashkëngjisin dokumentet në vijim: 

- Diplomë ose kopje të notarizuar për arsim të mbaruar adekuat (niveli i kualifikimit VI-A sipas kornizës 
maqedonase të kualifikimeve dhe më së paku 240 EKTS kredive të fituara) 

- Certifikatë të nënshtetësisë - vetëm për verifikim  
- Certifikatë nga libri amë i të lindurve - vetëm për verifikim  

Lutja me dokumentet për plotësimin e kushteve nga shpallja, të dorëzohen te zyra e Sekretari të Shkollës. 
Zgjedhja e kandidatëve nga konkursi bëhet në afat prej pesë ditëve pas mbarimit të konkursit. 
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

                                                                                                                                                      SH.M.K. 
"GOSTIVAR" – Gostivar,  

Rr: "Risto Oxhaklieski" nr.38  
 

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

E shtunë pasdite, stadiumi
Moss Rose, në Macclesfield: barazi-
mi 1-1 mes Macclesfield e Cambrid-
ge United ndoshta pakkujt i ka in-
teresuar jashtë Anglisë, por ajo
ndeshje ka shënuar epilogun e
bukur të një prej historive më fan-
tastike të sezonit. Të pranishmit në
stadium panë nga afër kompleti-
min e mrekullisë që mban emrin
Sol Campbell, ish-legjendës së Ar-
senalit, i cili më në fund ia ka dalë
mbanë të tregojë se vlen edhe si
trajner. Një hakmarrje e ëmbël për
44-vjeçarin nga Newham, i cili prej
vitesh priste t'i jepej një shans si

trajner, por asnjë klub, nga Premier
Liga deri në Ligën 1 nuk ia hodhi
sytë. Le ta themi me zë të ulët: ka
ndikuar ngjyra e lëkurës, në Angli
nuk i kanë qejf trajnerët që nuk
janë të bardhë! Megjithatë, nën-
torin e shkuar Campbell mori një
telefonatë: Sol, a je i interesuar të
drejtosh Macclesfield? Kush?
Campbell hapi internetin, zbriti
deri në Ligën 2, kategoria e katërt
angleze, për të gjetur Macclesfield
në fundin e tabelës, 7 pikë larg
mbijetesës, vetëm 2 fitore në 19
ndeshjet e para! Çfarë dreqin do
bënte Soli i shkretë në një qytezë
me 50 mijë banorë, në një stadium

me 5 mijë vende që nuk kishte parë
ndonjë ditë të madhe në 143 vite
histori që ka klubi? Ajo që Camp-
bell e mori vesh më vonë ishte se
Macclesfield ishte i rrënuar ekono-
mikisht, lojtarët nuk paguheshin
prej 4 muajsh dhe klubi nuk kish-
te mundësi të paguante as për
stërvitje, ndaj i degdiste lojtarët
në një fushë shkolle, thuajse 30 km
larg qytetit. Cambell nuk u frikë-
sua, donte patjetër të tregonte se
di të stërvitë, vlen edhe si mendje,
jo thjesht si fizik, kur përplasej me
sulmuesit më të mirë të Anglisë
dhe rrallë humbiste duele.  Tani, 6
muaj më pas, Campbell e ka fituar

bastin e karrierës: 7 fitore e 11 bara-
zime në 27 ndeshje në drejtim,
Macclesfield ka shpëtuar nga rë-
nia, edhe pse problemet financia-
re janë ende aty dhe lojtarët janë
paguar me vonesë për shkurtin e
marsin. Një fitore e madhe për
Campbell, i cili ndryshe nga shumë
ish-shokë të kombëtares angleze,
në dekadën e fundit nuk ka pasur
mundësinë as të kryejë ndonjë in-
tervistë pune. Tani gjërat marrin
rrjedhë tjetër, Campbell do të ketë
oferta, por jo pa dëgjuar Maccle-
sfield. “Për mua, dua të qëndroj, të
planifikoj një sezon të plotë dhe të
kem një buxhet sado të vogël. Më
është dashur të punoj pa asnjë
buxhet, më është dashur të lyp, të
huazoj, të vjedh dhe të përdor kon-
taktet e mia për të afruar ndonjë
lojtar. Është fantastike që mbije-
tuam, askush nuk e priste për
shumë kohë dhe për mua ishte një
sprovë tepër e vështirë, presioni
ishte i paparë. Me siguri askush
nuk dëshironte ta merrte drejti-
min e ekipit kur pranova unë, por
dhashë gjithçka, zemrën dhe sh-
pirtin tim, sepse i tillë është fut-
bolli”, thotë Big Sol.

Toronto e Denver
barazojnë serinë
e gjysmëfinaleve
Toronto barazon 2-2 serinë e
ndeshjeve gjysmëfinale në Kon-
ferencën e Lindjes pas fitores
101-96 ndaj Philadelphia. Një
ndeshje me rivalitet dhe emo-
cione, ku herë udhëhiqte njëri
ekip e herë tjetri. Kjo situatë
vazhdoi deri në fund të takimit,
duke e lënë të hapur emrin e fi-
tuesit deri në fund. Të pestë ti-
tullarët e Philadelphia reali-
zuan mbi 10 pikë, me Jimmy
Butler që ishte shënuesi më i
mirë, autor i 29 pikëve e 11 re-
bound, por që s’mjaftuan për të
evituar humbjen. Për kanadezët
u dallua Kawhi Leonard, që
shkëlqeu në parket, duke reali-
zuar 39 pikë e 14 rebound. E njëj-
ta situatë edhe në Perëndim, ku
skuadra e Denver fitoi 116-112
ndaj Portland në gjysmëfinalen
e katërt mes tyre, duke barazuar
2-2 serinë e takimeve. Skuadra e
Portland udhëhoqi takimin në
gjysmën e parë, ku u dalluan
McCollum me 29 pikë e Lillard
me 28. Gjithsesi, kaq nuk mjaf-
toi për të evituar humbjen, pasi
Portland nuk arriti të shkëputet
mjaftueshëm. Ndaj, Denver
përmbysi shifrat në periodën e
fundit, falë 34 pikëve të Murray,
mbështetur mjaft mirë edhe
nga Millsap me 21 pikë dhe
Jokic, me 21 pikë, 12 rebound e 11
asist (triple double).

Mick Schumacher, djali i 7 herë
kampionit të botës Michael Schu-
macher, ka deklaruar sot se garimi
në Formula 1 është i pashmang-

shëm për të. “Garimi në Formula 1
është pjesë e fatit tim, që është shk-
ruar që më parë”, tha piloti 19-vjeçar
gjerman, aktualisht pjesë e Akade-
misë Ferrari. Këtë sezon, Mick do të
garojë në Formula 2 me makinën
Prema, por ai ka testuar që dy javë
më parë, në Bahrein, dy makina të

Formula 1: Ferrarin dhe Alfa Romeo.
“Aktualisht nuk mund ta krahasoj
veten me asnjë pilot tjetër të For-
mula 1. Sot për sot krahasohem
vetëm me veten time”, tha Mick
Schumacher. “Në Formula 1 ka
shumë pilotë të talentuar, të gjithë
të ndryshëm dhe kampionë. Për

mua është e rëndësishme që t’i bëj
hapat një e nga një, ndaj garimi në
Formula 2 ishte i rëndësishëm para
se të debutoj në Formula 1. Nuk e di
se kur do të garoj në kampionatin
më të bukur, por di që një ditë kjo
gjë ka për të ndodhur”, u shpreh
Mick Schumacher.

NBA 

Publicitet

Mick Schumacher: Fati im është shkruar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sol Campbell, trajneri që nuk e
donte askush dhe bëri mrekullinë

“Për mua, dua të qëndroj,
të planifikoj një sezon të
plotë dhe të kem një
buxhet sado të vogël. Më
është dashur të punoj pa
asnjë buxhet, më është
dashur të lyp, të huazoj, të
vjedh dhe të përdor
kontaktet e mia për të
afruar ndonjë lojtar.
Është fantastike që
mbijetuam, askush nuk e
priste për shumë kohë
dhe për mua ishte një
sprovë tepër e vështirë,
presioni ishte i paparë”, ka
deklaruar Campbell
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Te Juventusi presin që të mbyl-
lin këtë kampionat sa më shpejt,
sepse stimujt për të zbritur në fu-
shë nga pjesa më e madhe e skua-
drës mungojnë. Prandaj, më
shumë sesa rezultatet që do të
ofrojë fusha në këto 3 ndeshje të
mbetura, ai që pritet me interes

është takimi kokë më kokë mes
Andrea Anjelit dhe Masimiliano
Alegrit. Presidenti dhe trajneri i Ju-
ventusit, siç është nënvizuar nga
të dyja palët, do të kenë një balla-
faqim në ditët në vazhdim (nuk ka
një datë të paracaktuar) për të ana-
lizuar, vlerësuar dhe marrë një ven-
dim për ndryshimet e së ardhmes,
të paktën për sezonin e ardhshëm,
ku do të synohet Champions-i me
çdo kusht. Por e gjithë kjo garanci

që u bë publike në media qoftë nga
Anjeli apo Alegri pas eliminimit
përballë Ajaksit për të vazhduar së
bashku, sigurisht që nuk ka asgjë
të sigurt. Përkundrazi, media tori-
neze flet se ndoshta mund të
ndodhë edhe një surprizë e
madhe, pasi “Konti Maks”, përveç
Ramsejt që tashmë ka firmosur, do
të kërkojë edhe një blerje të
madhe, me shumë mundësi një
organizator të mirëfilltë, pasi Pja-

niç nuk i plotëson kërkesat e traj-
nerit. Por nëse kjo gjë do t’i
mohohet nga Andrea Anjeli, ndo-
shta të dyja palët mund të shkojnë
edhe në një divorc të parakoh-
shëm, pavarësisht kontratës deri
në vitin 2020 me Alegrin. Gjithse-
si, në Torino nuk tremben nga një
largim i mundshëm, sepse, nëse
Antonio Konte vazhdon të mos
ketë firmosur ende asnjë kontratë
me ndonjë skuadër tjetër, mbetet
gjithsesi një alternativë, por emri
surprizë që ka nisur të qarkullojë
në orët e fundit si post-Alegri,
është ai i Sinisha Mihajloviç. Pikë-
risht kështu, sepse trajneri serb
pëlqehet shumë nga zëvendëspre-
sidenti Pavel Nedved, sidomos për
karakterin e fortë që trajneri ak-
tual i Bolonjës ka. Gjithashtu, edhe
puna e mirë që ai ka bërë me kuqe-
blutë në këto muaj të fundit, të
cilët i nxori menjëherë nga zona e
nxehtë dhe po shkon drejt një
mbijetese të sigurt, është një tjetër
garanci që Mihajloviç të marrë
edhe miratimin e Anjelit.
Megjithatë, fillimisht duhet pritur
përballja mes presidentit dhe traj-
nerit të Juventusit.

Trofetë e
shumtë që
Messi mund t’i
fitojë këtë vit
Viti 2019 mund të jetë më i sh-
quari në karrierën e jashtëzakon-
shme të yllit të Barcelonës, Lio-
nel Messit. Argjentinasi mund t’i
rrëmbejë pothuajse të gjithë tro-
fetë individualë dhe po ashtu
shumë trofe ekipor brenda këtij
viti. Messi tashmë e ka fituar tro-
feun e parë për këtë vit, La Ligën,
para një jave dhe është në garë
për të gjithë trofetë e tjerë të
mundshëm me klubin. Barça
është në gjysmëfinale të Ligës së
Kampionëve dhe zotëron një
epërsi prej 3:0 nga ndeshja e
parë ndaj Liverpoolit në Camp
Nou, me Messin që e bëri të
ndjehet prania e tij duke shënuar
dy gola, përfshirë një të mrekul-
lueshëm nga goditja e lirë. Kata-
lonasit do ta vizitojnë gjigantin
anglez në Anfield ta martën për
ndeshjen e kthimit. Kampioni i
La Ligës do të përballet me Va-
lencian në finale të Kupës së
Mbretit më 25 maj. Po ashtu,
Barça më pas do të luajë edhe në
finale të Super Kupës së Spanjës.
Nëse skuadra e Ernesto Valver-
des e fiton Ligën e Kampionëve,
atëherë do të luajë në finale të
Super Kupës së Evropës dhe të
Kupës së Botës për Klube. Përveç
trofeve ekiporë, ikona argjenti-
nase mund t’i fitojë edhe shumë
trofe individualë. Pesë herë fitues
i Topit të Artë kryeson në garë
për golashënuesin më të mirë në
Ligën e Kampionëve me 12 gola,
gjashtë me shumë se përcjellësi i
parë, Dusan Tadic i Ajaxit. Messi,
po ashtu, prin edhe në garë për
golashënuesin më të mirë në
Spanjë dhe në Evropë. Ai i ka shë-
nuar 34 gola në La Liga deri tani
këtë sezon. Magjiku argjentinas
e ka fituar pesë herë Këpucën e
Artë, rekord që e ndan me Cri-
stiano Ronaldon, dhe prin edhe
këtë sezon, katër gola më shumë
se Kylian Mbappe i PSG-së. Për-
veç çmimeve të golashënuesit
më të mirë, Messi është favorit i
fortë edhe për t’i fituar çmimet
kryesore të UEFA-s dhe FIFA-s:
Lojtari i Vitit i UEFA-s dhe Më i
Miri i FIFA-s. Dhe përfundimisht,
çmimi më i madh që ai mund ta
fitojë është Topi i Artë, që do të
ishte i gjashti për të, e që do ta
kalonte rivalin e përjetshëm, Cri-
stiano Ronaldon, i cili i ka pesë
sosh.

Paulo Dybala do të largohet me të
gjitha gjasat nga Juventus në fund të kë-
tij sezoni, teksa ardhja e Cristiano Ronal-
do, bëri që argjentinasi të dalë jashtë
lojës së tij dhe kaplohet nga forma e
dobët përgjatë gjithë sezonit. “Calcio-
mercato” ka bërë me dije se Manchester
United ka filluar kontaktet e para me Ju-
ventusin për të nisur tratativën për
blerjen e 25-vjeçarit. Juventus e ka bërë të
qartë se nuk e lë të largohet argjentina-
sin për një ofertë më pak se 100 milionë
euro, por në anën tjetër Ole Gunnar Sol-
skjaer i ka kërkuar klubit përforcime të
menjëhershme për të rindërtuar edhe
një herë nga e para skuadrën e “Djajve të
Kuq”. Për Dybala ekziston një mundësi
për të kaluar tek Inter, ku ai do të bëhet

pjesë e shkëmbimit me Mauro Icardin,
por kjo do të kuptohet pas fundit të sezo-
nit. Në të kundërt, e ardhmja e tij do të
jetë në Angli, ku shumë klube kanë inte-
res për të.

Ditë më parë, Beppe Marotta,
administratori i deleguar i Interit,
i pyetur në lidhje me të ardhmen e
Luciano Spallettit, trajnerit zikaltër,
"zbuti" jo pak situatën mes rapor-
teve të teknikut dhe klubit. “Me
Spalletti kemi një marrëdhënie
shumë të mirë dhe nuk ka asnjë
motiv që situata mes nesh të jetë e
tensionuar. Shpresoj që sa më sh-
pejt të realizojmë objektivin, të
luajmë në Champions League se-
zonin tjetër dhe më pas do të
shohim”. Megjithatë, duke parë
ecurinë negative të pesë javëve të
fundit të Interit (vetëm 1 fitore dhe
4 barazime) dhe sidomos faktin se

siguria matematikore e pjesë-
marrjes në Champions League
ende  nuk ka ardhur (kanë mbetur
edhe 3 javë), çdo diskutim për se-
zonin tjetër shtyhet. Pikërisht e
ardhmja mbetet për t'u shkruar.
Objektivi i kualifikimit në Cham-
pions është minimali që klubi për-
caktoi këtë sezon. Por, katër barazi-
me në 6 ndeshjet e fundit kanë
sjellë jo pak luhatje humori dhe
sidomos reflektime te ata që shty-
nin për rinovimin e kontratës së
Spallettit. Një situatë që ka pësuar
një "ngadalësim" të frikshëm, tek-
sa fantazmat e Antonio Contes dhe
Massimiliano Allegrit janë ende

aty, pas krahëve të trajnerit aktual
zikaltër. Klubi është më i vendosur
që të mos i japë mundësi të dytë
Spallettit, duke i dhënë ambjentit
tronditjen që ka nevojë. Por, lamtu-

mira nuk do të jetë "low cost", siç
shkruan Gazzetta dello Sport.
Spalletti nuk ka ndër mend që të
pranojë një shpërblim për të mbyl-
lur marrëveshjen me konsensus,
duke qeën se rroga e tij është 4,5
mln euro deri në 30 qershor të vitit
2021. Pra, nëse shkarkohet, Spal-
letti do të përfitonte edhe për dy vi-
tet e ardhshme rreth 10 mln euro
dhe, për arkat e klubit, e gjithë ko-
sto e operacionit që pas rinovimit
do të kushtonte 28 mln euro. Fjala
e fundit do t'i takojë Zhang Jindo-
gn, padroni i Suning që deri më sot
është ai që ka humbur kohë për
një lamtumirë të trajnerit.

Arsenali përshëndetet 
me tre lojtarë
Arsenali është përshëndetur me tre lojtarë pas përfun-
dimit të xhiros së 37-të në Premier Ligë, e që ishte nde-
shja e fundit si vendas për këtë sezon. Megjithatë, për
njërin nga të larguarit nuk pritej ky lajm. Pos Aaron
Ramseyt që ka kaluar te Juventusi dhe Petr Cechut që
do të pensionohet, Arsenali ka vendosur të mos ia vazh-
dojë kontratën sulmuesit Danny Welbeck, i cili do të lar-
gohet verës nga klubi. Welbeck ka pasur vetëm 14 para-
qitje këtë sezon. Lëndimi i rëndë e detyroi të mbesë me
muaj jashtë fushave. 28-vjeçari iu bashkua “Topçinjve”
nga Manchester Unitedi për 16 milionë funte më 2014.

Interi merr vendim për Spallettin, trajneri "hakmerret"!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

United nis negocimin me Juven
për Dybalan

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

Emër surprizë për stolin e Juventusit 
Pavarësisht kontratës
deri në vitin 2020, Alegri
mund të largohet nga
Juventusi. Gjithsesi, në
Torino nuk tremben nga
një largim i mundshëm,
sepse, nëse Konte
vazhdon të mos ketë
firmosur ende asnjë
kontratë me ndonjë
skuadër tjetër, mbetet
gjithsesi një alternativë,
por emri surprizë që ka
nisur të qarkullojë në orët
e fundit si post-Alegri,
është ai i Sinisha
Mihajloviç
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Xherdan Shaqiri pritet të jetë
titullar në formacionin e Liver-
poolit në ndeshjen e kthimit gjy-
smëfinale në Ligën e Kampionëve
kundër Barcelonës të martën në
Anfield. Liverpooli i humbi dy nga
tre sulmuesit kryesorë dhe të
pazëvendësueshëm këtë sezon,
Roberto Firminon dhe Mohamed
Salah, si pasojë e lëndimeve,
prandaj Jurgen Klopp duhet t’i
kthejë sytë kah Xherdan Shaqiri,
Daniel Sturrige dhe Divock Origi
në përpjekje për t’u kualifikuar në
finale të Champions. Një ditë pasi
u konfirmuar se sulmuesi brazi-
lian Firmino do të mungojë të
martën si pasojë e lëndimit, Klopp
njoftoi se as superylli egjiptian
Salah nuk do të jetë në gjendje të
paraqitet për të kuqtë. Sulmuesi
egjiptian u bart me barelë jashtë
fushës në pjesën e dytë të fitores
3:2 të Liverpoolit kundër Newca-
stle United të dielën, pasi e për-
plasi kokën në një duel me por-
tierin kundërshtar. “Salah nuk
mund të luajë nesër. Ai ka bërë
më mirë, por nuk mund të luajë
nesër. Masë parandaluese? Jo, ai
pësoi tronditje, që nënkupton se
atij nuk i lejohet të luajë. Ai
ndihet mirë, por jo mjaftueshëm
për të luajtur nga pikëpamja
mjekësore”, ka deklaruar Klopp.
Klopp u shpreh i kënaqur të sh-
tunën me Shaqirin dhe Origin,

falë të cilëve Liverpooli mbeti në
garë për titull në Premierligë, pasi
belgu shënoi me kokë golin e fito-
res pas një super harkimi nga ko-
sovari i Zvicrës. Liverpooli e hum-
bi 3:0 ndeshjen e parë në Camp
Nou dhe tani duhet të ballafa-
qohet pa dy nga tre sulmuesit
kryesor në ndeshjen e kthimit në
përpjekje për ta arritur të pamun-
durën. Shaqiri i ka bërë vetëm tri
paraqitje për të kuqtë në Ligën e
Kampionëve, duke dhënë një asi-
st. Ai nuk është paraqitur në këtë
garë që prej humbjes nga PSG-ja
21: në fazën e grupeve në nëntor.
Në gjashtë ndeshjes pasuese, ko-
sovari ka qenë në stol dhe nuk
është përdorur fare. Megjithatë,
sipas të gjitha gjasave, ai bashkë
me Origin mund të startojë nesër
në Anfield, në përpjekje për ta
bërë një rikthim të paimagjinue-
shëm ndaj një force madhështore
si Barcelona, në mënyrë që t’ia si-

gurojë finalen e dytë radhazi Li-
verpoolit në Champions. Skuadra
e Valverde triumfoi në takimin e
parë gjysmëfinale të Ligës së
Kampionëve me rezultatin 3:0,
por asgjë nuk ka përfunduar si-
pas trajnerit të skuadrës katala-
ne. Gjithsesi, ai sheh një avantazh
të lehtë në raport me Liverpool,
por që nuk ka të bëjë me rezulta-
tin. Në mungesë të mundësisë
për rotacione në formacion nga
Jurgen Klopp, Valverde beson se ai
qëndron i favorizuar. “Ata luajnë
për ligën, nuk mendoj se do të
bëjnë rotacione në formacion.
Ndoshta ky është një avantazh i
lehtë. Ndeshja e parë ishte shumë
e lodhshme fizikisht. Në Evropë
gjithmonë luhet në nivele më të
larta”, ka thënë Valverde. Mbrojtë-
si i Liverpoolit, Dejan Lovren e ka
paralajmëruar Barcelonën para
ndeshjes së dytë gjysmëfinale të
Ligës së Kampionëve. Mbrojtësi i

Liverpoolit ka thënë se ata janë të
uritur për t’u treguar Blaugranëve
se çfarë mund të bëjnë. Kroati ka
thënë se Redsat janë në dijeni se
do ta kenë të vështirë ta përmby-
sin rezultatin prej 3-0 nga nde-
shja e parë, mirëpo në Anfield do
të tregojnë se çfarë mund të bëjnë
në të vërtetë. “Ne kemi lojtarë të
mëdhenj dhe lojtarët e mëdhenj
duhet ta tregojnë veten në nde-
shjet e mëdha, andaj unë pres që
të zhvillohet një nga ndeshjet më
të mëdha në Anfield”, ka dekla-
ruar Lovren. “Ne jemi të nervozuar
dhe të uritur për t’i treguar Barce-
lonës se çfarë mund të bëjmë,
edhe pse e dimë se do të jetë e vë-
shtirë për ta përmbysur rezulta-
tin”, ka shtuar më tej mbrojtësi
kroat. Liverpooli dhe Barcelona
do ta zhvillojnë nesër (e marte)
ndeshjen e dytë gjysmëfinale të
Ligës së Kampionëve, që fillon
nga ora 21:00 në Anfield Road.

Dështimi i
Unitedin e sjell
Pogban në Real
Manchester Unitedi dështoi
përfundimisht ta sigurojë një
vend në top katërshe në Pre-
mierligë dhe rrjedhimisht
kualifikimin në Ligën e Kam-
pionëve të dielën. Ky dështim
e sjell Paul Pogban shumë më
afër kalimit në Real Madrid
për arsyeje të caktuara. Ndër
fotografitë më prekëse nga ba-
razimi i Manchester Unitedit
1:1 me Huddersfield të dielën
ishte Paul Pogba duke e mbu-
luar kokën me fanellën e vet.
Mos kualifikimi në Ligën e
Kampionëve është një dësh-
tim monumental për “Djajtë e
kuq”, një dështim që e sjell
edhe më afër Real Madridit yl-
lin e skuadrës, Paul Pogban.
Përveç se nuk do të garonte në
Ligën e Kampionëve sezonin e
ardhshëm, Pogba do të duhej
ta pranonte edhe një ulje prej
25 për qind të pagës nëse ven-
dos të qëndrojë në Old
Trafford. Prandaj, këto janë dy
arsyeje të forta për ta bërë
mesfushorin francez ta
kërkojë largimin nga Premier-
liga dhe kalimin në Santiago
Bernabeu.

Bayerni, gati 
të shpenzojë 
70 mln euro për
talentin e Lille
Bayerni i Mynihut do të pri-
vohet nga dy emra të rëndësi-
shëm, por drejt perëndimit, në
përfundim të sezonit. Kam-
pionët në fuqi të Bundesligës
nuk do të rinovojnë kontratën
me Franck Ribery dhe Arjen
Robben, e për rrjedhojë duhet
të mendojnë për emrat që do
t’i zëvendësojnë. Drejtuesit
bavarezë kanë individualizuar
Nicolas Pepe si përforcim të
mundshëm në verë, madje
kanë gati edhe ofertën për
brazilianin e Lille. Plot 70 mi-
lionë euro mësohet se do të
jetë oferta për futbollistin e
datëlindjes 1995, që pëlqehej
nga dy ekipet e Serisë A, Mila-
ni dhe Interi.

LIGA E KAMPIONËVE

Shaqiri pritet të luajë
titullar ndaj Barcës

Liverpooli i humbi dy nga tre sulmuesit kryesorë dhe të pazëvendësueshëm këtë sezon, Roberto Firminon dhe
Mohamed Salah, si pasojë e lëndimeve, prandaj Jurgen Klopp duhet t’i kthejë sytë kah Xherdan Shaqiri,
Daniel Sturrige dhe Divock Origi në përpjekje për t’u kualifikuar në finale të Champions

Dembele do ta humb duelin me Liverpool 

Pas konfirmimit të mungesës së Roberto Firmino
dhe lëndimit të pësuar nga Mohamed Salah që e
mban në dyshim egjiptianin, është edhe ylli i
Barcelonës, Ousmane Dembele ai që do të humb
këtë takim. Në ndeshjen e mbrëmshme kundër
Celta Vigo, Dembele lëshoi fushën pas vetëm gjashtë
minutave lojë, si pasojë e një lëndimi. Pas ndeshjes,
trajneri Ernesto Valverde ka konfirmuar se situata

nuk është e mirë me lojtarin. “Me Dembelen nuk
duket aspak mirë. Ne veçse kemi vërejtur se diçka
nuk po shkonte gjatë ndeshjes” ka thënë trajneri.
“Ne ishim të shqetësuar sepse dukej si një problem
muskulor. Këto gjëra ndodhin dhe si trajner nuk kam
ndonjë shpjegim”, ka shtuar tutje Valverde. Pas
Firmino dhe Salah, duket se edhe francezi Dembele
do t’i mungojë ‘magjisë’ në ‘Anfield’. 



23MOZAIK
Koha, e martë, 7 maj 2019 

DASHI 21. mars - 20. prill
Marrëdhënia juaj me partneri do lere për te dëshiruar

gjate kësaj dite. Asnjeri prej jush nuk do i pranoje gabimet dhe nuk
do doje te hape rruge. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri dhe ka
rrezik te mbeten te vetmuar. Do ju duhet ende te presin disa kohe. Te
ardhurat do përmirësohen me shume nga sa e kishit menduar dhe
do jeni te qete kur te shpenzoni.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite mjaft interesante do jete kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Marrëdhënia me partnerin do ketë goxha përmirësi-
me. Beqaret nuk do lodhen aspak për te kërkuar dashurinë sepse ajo
do ju shfaqet para qe ne orët e mëngjesit. Financat do jene goxha
me te mira se kohet e fundit. Shfrytëzojeni rastin për te bere disa in-
vestime afatgjata.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift nuk do jete shume e qëndrueshme sot. Ne

disa momente mund te gjendeni edhe ne vështirësi dhe nuk do dini
çfarë hapa te hidhni. Beqaret do jene ne humor te shkëlqyer dhe gati
te bëjnë çmenduri vetëm qe ta ndryshojnë situatën. Buxheti nuk do
jete ne gjendjen me te mire te mundshme kështu qe tregohuni te
matur me çdo hap qe do hidhni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Planetët do e favorizojnë jashtë mase jetën tuaj ne çift

gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire ne çdo moment mund te
jeni gati për te marre vendime te rëndësishme. Beqaret do kenë
veçse aventura pa te ardhme, kështu qe duhet te presin edhe pak
për dashuritë e mëdha. Financat nuk do jene te këqija kështu qe
shfrytëzojeni rastin për te bere ndonjë investim me tepër.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dite e kënaqshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo moment dhe nuk do keni
për çfarë te shqetësoheni. Beqaret nuk do jene me shume fat dhe
nuk do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Me financat do dini si te sille-
ni dhe gjendja do mbetet gjithë kohës e kënaqshme. Mund ta sh-
frytëzoni rastin edhe për te shlyer disa borxhe te vjetra.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite e qete dhe e bukur ka për te qene kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Shfrytëzojeni sa te mundni çdo moment. Beqa-
reve do ju rrahe zemra shume fort sapo te takojnë një person. Për këtë
arsye ata nuk do mendohen gjate dhe do marrin menjëherë vendi-
me. Buxhetin do e menaxhoni me shume përkujdes dhe maturi
prandaj gjendja do filloje te përmirësohet shpejt.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dite mjaft e trazuar ka për te qene kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Shpesh do gjendeni ne situata te vështira dhe
nuk do dini çfarë te bëni. Beqaret duhet te kërkojnë persona qe
janë te se njëjtës shtrese si ata. Po bene te kundërtën edhe mund
te lëndohen. Ne planin financiar do mbizotërojë gjithë kohës
ekuilibri dhe gjendja nuk ka për te qene e keqe.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Klima yjore do jete shume e ngrohte sot për juve qe jeni

ne një lidhje. Do arrini te flisni hapur për çdo gjë me partnerin dhe
nuk do ju dalin aspak probleme. Beqaret nuk duhet te nxitohen për
asgjë pasi shume shpejt mund te përballen me zhgënjime dhe
vuajtje. Ne planin financiar gjerat do ju ecin mire dhe gjendja do
ketë përmirësime te jashtëzakonshme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Tregohuni me bujare me partnerin tuaj sot dhe mun-

dohuni te ruani një klime sa me te qete. Po u treguat
mendjemëdhenj dhe kokëfortë do keni probleme. Beqaret do kenë
takime mbresëlënëse dhe mund te mendojnë edhe për lidhje serio-
ze. Te ardhurat do jene gjithë kohës te mbrojtura kështu qe mund
t'ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me shume se zakonisht.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do keni goxha konflikte me partnerin tuaj sot dhe gjerat

mund te përkeqësohen me tepër nga sa ishin. Mundohuni te ruani
qetësinë dhe nëse nuk mundeni dot me mire largohuni për pak kohe
nga njeri-tjetri. Beqaret mund te ndeshen me persona interesante ne
një kafe ose ne një ambient shoqëror. Te ardhurat do rriten ne mënyrë
te menjëhershme dhe do mund te bëni edhe investime.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Bashkëpunimi ne çift do jete akoma me i madh sot. Do

ndani gjithçka me atë qe keni ne krah dhe te gjithë do e kenë zili
rrugëtimin qe do marre lidhja juaj. Beqaret do jene me te rezer-
vuar se me pare dhe nuk do guxojnë te hedhin hapa te pamendua-
ra. Kjo do i mbroje nga lëndimet. Buxheti nuk do jete i keq,
megjithatë nuk duhet kurrsesi te shpenzoni me sy mbyllur.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Me ne fund sot do i kuptoni te gjitha përpjekjet qe ka

bere partneri juaj për te ruajtur një klime harmonike dhe te qete
ne çift dhe do ja shpërbleni gjithçka. Emocionet do jene te pai-
magjinueshme. Beqaret ka mundësi te afrohen mjaft me persona
te shenjës se Shigjetarit ose Bricjapit. Ne planin financiar do keni
një vizion me realist dhe nuk do përballeni me vështirësi.
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558 - Rrënohet kubeja e Aja Sofisë
në Konstantinopjë. Justiniani I
menjëherë urdhëron rindërtimin e
kubesë.

1274 - Hapet Këshilli i Dytë i Lionit 
1664 - Luigji XIV i Francës inaugu-

ron Pallatin e Versajës 
1718 - Themelohet Nju Orleans nga

Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville
1727 - Dëbohen hebrenjtë nga

Uraina nga ana e Perandoreshës Ka-
terina I e Rusisë

1832 - Greqia shpallet republikë e
pavarur

1832 - Otto i Bavarisë zgjidhet
mbret i Greqisë

1866 - Kryeministri gjerman Otto
von Bismarck plagoset rëndë gjatë
tentimit për vrasje

1944 - Gjermanët sulmojnë ven-
din e fshehtë të Titos në Dervar në
Bosnjë

1946 - Tokyo Telecommunications
Engineering (më vonë e quajtur si
Sony) themelohet me rreth 20 punë-
torë

1954 - SHBA, Britania e Madhe dhe
Franca refuzojnë anëtarësimin e Ru-
sisë në NATO

1955 - Themelohet Unioni i Evropës
Perëndimore 

1975 - Presidenti amerikan Ford sh-
pall mbarimin e 'Erës së Vietnamit' 

1999 - Lufta e Kosovës - Në Repu-
blikën Federative të Jugosllavisë vri-
ten tre shtetas kinez gjatë bombardi-
meve të NATO-s ndaj ambasadës
kineze në Beograd

Dikur pas të qante një fëmijë i
bardhë dhe një i zi, por lotët e tyre

nuk kishin ngjyrë. 
(Michael Jackson) 

Nëse kërkoni në Goo-
gle Map shtetin
BOTSWANA, do
të gjeni një
hapësirë të
gjelbëruar në
formën e një
peme të quajtur
MAUN.

Një kërkim i ri tregon se hormonet
që çlirohen nga përqafimi janë ata
që quhen imuno rre-
gullatorë. Këto
hormone kanë
impakt të thellë
mbi funksioni-
min e sistemit
tonë imunitar.
Kjo korrespondon
edhe me natyrën tonë relaksuese të
përqafimeve. Nëse doni një sistem
imunitar më të fortë, përqafoni sa
më shumë!

Ngjyrat e flamurit olimpik janë gjith-
monë e kuqe, e zezë,
blu, jeshile, e
verdhe dhe una-
za në një fushë
të bardhë. Kjo
është për shkak
se të paktën nj nga
ato ngjyra të shfaqet në
flamurin e çdo kombi në planet. 
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Ford mund të sjellë sërish variantin SVO për një seri të
ardhshme të modelit ‘Mustang’. Seria e parë e SVO ishte një
ndër veturat më të shpejta dhe më të shtrenjta të prodhua-
ra ndonjëherë nga Mustang. Megjithatë, sipas një
zëdhënësi të Ford, të kontaktuar nga CarBuzz, kompania
prodhuese e automobilave po planifikon që ta përforcojë
ende më shumë këtë model me një seri të re. Sipas
zëdhënësit, vetura do ketë një motor 2.3-litërsh ‘EcoBoost’,
që do t’ia mundësojë veturës të lëvizë në një shpejtësi
maksimale prej 250 km në orë. 

Ariu kapet
duke u larë në
vaskë të nxehtë 
Një turiste në Tennessee të SHBA-
së i bëri disa fotografi të një mysa-
firi të pazakontë – një ariu të zi në
vaskën e nxehtë të lokacionit ku
po qëndronte. Mëngjesin e së
premtes, Hannah Elizabeth Strick-
land i kapi në fotografi tre arinj që
endeshin rreth pronës turistike në
Gatlinburg.
Fotografitë e shfaqin njërin prej
arinjve duke u futur në vaskën e
nxehtë të verandës së prapme për
një zhytje relaksuese, ndërkaq
arinjtë e tjerë u larguan vetë.

Bota e kafshëve ka kaq shumë për të na
mësuar në aspektin e dashurisë dhe soli-
daritetit, madje edhe midis racave të ndry-
shme. I tillë është edhe rasti i kësaj maceje
që nuk pati probleme  të adoptojë 4 këlyshë
ketrash, të mbetur jetimë.  Ajo kujdeset për
ata sikur t’i kishte këlyshët e vet. Protagoni-
stja i kësaj historie është Pusha, një mace që

jeton në Bakhchisaray, një qytet që ndodhet
afër kryeqytetit të Krimesë.  Macja i gjeti
këlyshët e  ketrit të mbetur vetëm dhe nuk
mendoni dy herë, por i adaptoi. Prej atij ça-
sti macja dhe ketrat flenë, hanë dhe luajnë
së bashku. Ata në thelb jetojnë sikur të ishin
një familje, pavarësisht nëse ata i përkasin
të njëjtës specie.

Deputeti nga radhët e LDK-së, Haxhi
Avdyli, i cili me profesion është mjek, ka
treguar sot për një paciente të veçantë të
cilën e ka trajtuar. Avdyli, përmes faqes së
tij në Facebook, ka thënë të ketë pritur në
vizitë, për herë të dytë në karrierën e tij
prej doktori, një 106 vjeçare e cila i është
ankuar atij se s’po mundet të lidhë lir-

shëm shaminë. “E lindur në vitin 1913, në
Opojë, tani 106 vjeçe. Vizita e dytë mjekë-
sore te unë, për shkak të disa ankesave në
krahun e djathtë: S’po mundet ta lidhë
lirshëm shaminë”, ka shkruar Avdyli, ndër-
sa ka postuar edhe një fotografi me pa-
cienten e tij, ndoshta më të moshuar që ka
pasur ndonjëherë.

Rozmarina është një nga bimët më
mahnitëse, për një sërë arsyesh. Gjethet e
saj janë përdorur në medikamentet zako-
nore për një kohë të gjatë. Rozmarina krye-
sisht është e njohur për përmirësimin e
kujtesës. Në Greqinë e vjetër, nënshtetasit
shpesh vënë degëzat e rozëmarëisë në
flokët e tyre kur merrnin vendime të
rëndësisë madhore. Në mbështetje të kë-
saj, studimet kanë zbuluar se rozmarina

përmban një komponent, e cila ndikon në
ekstremin e cerebrumit, pjesë e trurit.
Rozëmarina përmban acide normale që
ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të tru-
pit dhe ADN-së nga dëmtimi i ekstremit të
cerebrumit. Në një progresion të testeve të
një studimi, vaji esencial i rozmarës nga
zgjeroi shanset për t’u siguruar që memo-
ria të forcohej në 60-75% pas nuhatjeve
sistematike të bimës.

Fordi sjellë Mustangun më të fuqishëm ndonjëherë

Pacientja 106 vjeçe “befason”
doktorin me ankesën e saj

Probleme me të mbajturit mend?
Filloni të nuhasni këtë bimë

Kjo mace adoptoi 4 këlyshë ketrash
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