
Pas zgjedhjeve
evropiane,
çështja e
zgjerimit 
nuk do të jetë
e njëjtë
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 9 maj - Lënda gjyqësore për “Lagjen e
Trimave” dhe të gjitha proceset tjera të mon-
tuara politike të rigjykohen, ndërsa rastet e in-
skenuara në kohën e qeverisjes së Nikolla
Gruevskit, të mbështetur nga gjykatës të parti-
zuar, të ripërsëriten nga fillimi... janë disa nga
kërkesat e shqiptarëve në Maqedoninë e Ve-
riut, të cilën dje, për të satën herë me radhë,
protestuan në sheshin e “Skënderbe” dhe para

Gjykatës Penale të Shkupit. Kryetari i Këshillit
të familjarëve të të burgosurve politik, Shpëtim
Pollozhani, në fjalimin para të pranishmëve,
në protestën për rastin e Kumanovës dhe raste-
ve tjera të montuara, tha se në Maqedoninë e
Veriut njëherë e përgjithmonë duhet të nda-
lohet gjykimi dhe shqyrtimi i lëndëve sipas
standardeve të dyfishtë. “Të bëhet balistika dhe
ekspertiza profesionale...

Stop standardeve të dyfishta në gjyqësor
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Drejtori 
zvarranik 
që përbuz
gjuhën shqipe!

Një drejtor shqiptar, për t’mos e
prishur komoditetin e drejtorl-
lëkut dhe për t’iu hy në hatër ko-
legëve maqedonas, në stilin e
zvarranikut është kapur pas "fo-
teljes" së tij, teksa ka zgjedhur të
jetë një model i keq i mospërdo-
rimit zyrtar të gjuhës...
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Euroambasadori Samuel Zhbogar vuri në dukje se pas disa cikleve zgjedhore në vitet e fundit që
ndanë në mënyrë të pashmangshme vendin, është koha që politikanët dhe partitë politike të lënë
anash dallimet, pavarësisht nëse ato janë ideologjike, etnike apo personale
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

Zëri i saj i ëmbël ka bërë për

vete shumë gjenerata, ka nisur të

këndojë që në vitet e 80-ta

ndërkohë që Ganimete Jashanica

akoma vijon të jetë një nga emrat

dominues të skenës shqiptare. Ajo

në një intervistë për InfraRed të ga-

zetës KOHA tregon se në skenën

muzikore shqiptare mund të jesh

një zonjë e vërtetë edhe me këngë

të bukura dhe tekste të jashtë-

zakonshme që japin mesazh për

popullin.
KOHA: Na e përshkruaj pak

fillimin tënd në rrugën e muzikës?

Vini nga ndonjë familje mu-

zikantësh apo nevoja, koha dhe

dëshira për muzikën?
Muzikën e filluan dhe pjesë-

tarë të tjerë të familjes time dhe u

rrita me të duke u bë pjesë do-

methënëse për jetën time, në fakt

vëllai im Nexhi e filloi muzikën në

familje, motra ime një talent i pa-

parë, babai im me një ngjyrë zëri të

butë që kur këndonte ilahi në shtë-

pi na rrëqethej trupi, por nuk

mund të mohoj as periudhën kur

unë kisha shumë nevojë për mu-

zikë dhe e mbaja familjen time

nga kënga.
KOHA: Na tregoni ndonjë gjë

për historinë e zërit tuaj? Kur keni

filluar të këndoni?
Ne si familje jemi të gjithë me

një zë të butë madje shpesh kom-

pozitori Naim Krasniqi më thosh-

te që ngjyrën e zërit e pranon e

mbarë bota sepse njerëzit janë në

gjendje të dëgjojnë me orë të tëra

dhe nuk ju pengon aspak.

KOHA: Keni debutuar në ske-

na të ndryshme çfarë iu është da-

shur për t’u përshtatur në të

gjitha këto vende?
Kam filluar të këndoj në vitet e

80-ta, u anëtarësova në SHKA Ra-

miz Sadiku në Prishtinë, më kuj-

tohen vitet e 80-ta kur dëgjoja kë-

shillat e kompozitorit të nderuar

Fahri Beqiri kur më thoshte je vet-

vetja, këndo si Ganimetja mos u

tjetërso e mos emito, por interpre-

to, kam mbajtur në kokë gjith-

monë këto këshilla dhe sot e kësaj

dite i falënderohem dhe kam qenë

gjithmonë vetvetja.
KOHA: Jeni e njohur kryesisht

për të kënduar këngë të muzikës

së lehtë, këngë të muzikës popul-

lore?
Po e vërtetë që njihem më

tepër si këngëtare e këngëve të leh-

ta dhe atyre popullore, kam inter-

pretuar këngë të lehta dhe popul-

lore, jam përpjekur gjithmonë të

gjej këngët që më flenë dhe janë të

përshtatshme për opusin dhe

ngjyrën e zërit tim dhe rëndësi të

madhe ka pasur teksti e mesazhi

që jep kënga, por shumë shpesh e

potencoj që kam pas fat në këngë

që kanë lënë gjurmë dhe për mua

si këngëtare dhe për mbarë opi-

nionin shqiptarë.
KOHA: Kush ka ndikuar më së

shumti në zhvillimet tuaja mu-

zikore?
Ndikim më të madh për suk-

sesin tim ka pasur Naim Krasniqi,

vëllai im Nexhi dhe bashkëshorti

Ismeti.
KOHA: Dhe gjatë kësaj karrie-

re tejet mbresëlënëse, a jeni

ndjerë ndonjëherë nervoze apo e

lodhur?
E lodhur kurrë, sepse kënga për

mua është si fëmijët e mi, nuk

lodhem kur këndoj.
KOHA: Keni shkruar ndonjë

tekst këngësh?
Kurrë në jetë nuk ja kam dhënë

vetes atë privilegj që të shkruaj

ndonjë tekst për këngë, ide kam

dhënë shumë për tekste, por të

shkruaj vet jo.
KOHA: Çfarë mund të presin

fansat e muzikës tuaj në muajt

në vazhdim?
Sivjet kam pas plane të shum-

ta, dy këngë janë të realizuara por

ndonjëherë njeriu i bën planet e

nuk realizohen si mendon, po sh-

presoj që në shtator të realizoj të

gjitha që kam pasur, emision gjy-

smë orësh me potpuri këngësh të

mia si dhe dy këngë të reja me vi-

deoklip.
KOHA: Cili është sekreti tuaj,

që në skenë gjithmonë ke shfa-

qur magji me pamje e me vokal?

Nuk kam ndonjë sekret, por

përpiqem të jem gjithmonë vetja

në skenë dhe të përcjellë emocion

tek publiku.
KOHA: Jetoni në...?
Jetoj në Prishtinë.

KOHA: Gjërat janë duke ndry-

shuar në rrjedhën e muzikës ko-

merciale. Çfarë mendimi keni për

këtë?
Muzika komerciale kohëve të

fundit është përhapur shumë në

treg, por kurrë nuk i paragjykoj

askënd pse e bënë këtë gjë, secili e

zgjedh rrugën e vet se si do ecë

përpara me këngën. Unë, për ve-

ten time, kënaqem kur kthej kokën

prapa dhe shoh këngët dhe ba-

gazhin që kam e që do ju lë gjene-

ratave të reja.
KOHA: Cili është instrumenti

muzikor i preferuar i juaji?

Instrumenti im i preferuar

është violina.
KOHA: Çfarë mëkati i njihni

vetes si këngëtarë që i përket dy

kohëve, para dhe pas ’90-s?

Mëkat e kam konsideruar

gjithmonë në të dyja kohërat, sa i

përket karrierës muzikore e kam

fjalën kur këngëtari hynë ujërave

të ndotur jam përpjekur që kurrë

të mos hy në atë anë dhe të ruaj

vlerat e mirëfillta të muzikës shqi-

pe, të jap mesazh përmes këngës

popullit tim, madje të ruash vle-

rat e shqipes e konsideroj patrio-

tizëm.

Muzika komerciale
kohëve të fundit është
përhapur shumë në
treg, por kurrë nuk i
paragjykoj askënd pse
e bënë këtë gjë, secili e
zgjedh rrugën e vet se
si do ecë përpara me
këngën. Unë, për veten
time, kënaqem kur
kthej kokën prapa dhe
shoh këngët dhe
bagazhin që kam e që
do ju lë gjeneratave të
reja

GANIMETE JASHANICA
Krenare për bagazhin muzikor që u lë gjeneratave të reja

InfraRed

Koha
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Thaçi: Çfarë do
Dodiku në Tiranë?
Presidenti Thaçi është i tre-
guar i ashpër me faktin se në
samitin rajonal të Brdo-Briju-
nit në Tiranë, qe i pranishëm
dhe lideri i serbëve të Bosnjes
Milorad Dodik.
“Jam i zhgënjyer që ai është
këtu, por është përgjegjësi e
vendasve”, tha Thaçi, duke
nënëkuptuar presidentin
Meta.
Ndërsa ky i fundit sqaroi për
këtë rast: “Samiti ka një for-
mat të përcaktuar dhe Dodik
ka qenë i ftuar dhe mirë-
seardhur si president i radhës
i Bosnjës. Besoj se ka mbetur i
kënaqur, ishte hera e parë që
vinte në Tiranë dhe ka prem-
tuar se do të vijë edhe për tu-
rizëm, pasi kishte dëgjuar për
mikpritjen shqiptare”.
Nga ana tjetër, Thaçi ka vlerë-
suar taksën ndaj Serbisë,
ndërmarrë nga Haradinaj si
masë ndëshkuese për poli-
tikën e Beogradit.
“Sa i përket dialogut Kosovë-
Serbi, tarifa ka qenë vendim i
drejtë dhe do të mbetet në
fuqi, duhet të vijojë dialogu i
pakushtëzuar për një marrë-
veshje gjithëpërfshirëse që
nuk krijon vija etnike të kufij-
ve, që e përshinë Luginën e
Preshevës në territorin e Ko-
sovës.
Shpresoj që samiti i Parisit të
jetë më mirë i organizuar dhe
do të prodhojë më shumë
substancë. Pa rolin e SHBA
nuk mund të ketë dialog apo
marrëveshje”.
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi në samitin Brdo-Brijuni
ka folur edhe për çështjen e
lëvizjes së lirë të qytetarëve të
Kosovës.
Ai ka thënë se Kosova pa-
drejtësisht po mbetet vendi
më i izoluar në Evropë.
Thaçi në fjalimin e tij, në
mbledhjen plenare të Samitit
që po mbahet në Tiranë, tha
se ndaj qytetarëve të Kosovës
përveç diskriminimit po
bëhet edhe ndëshkim.
“Mos uniteti i vendeve të BE-
së, shteteve anëtare, pavarë-
sisht prej frymës pozitive që
ka qenë dhe bartësve të insti-
tucioneve të BE-së, ka ardhur
në një situatë të tillë që Koso-
va padrejtësisht ende mbetët
vendi më i izoluar në Evropë,
dhe sinqerisht nuk kemi si li-
dership asnjë përgjigje për
opinionin publik, për njerëzit
në Kosovë, për qytetarët e saj.
Vazhdoj të theksoj shumë
hapur që është një padrejtësi,
tani është edhe diskriminim
dhe një ndëshkim krejt i pa-
nevojshëm”, tha ai.

(BalkanWeb, 9 maj)

MEDIACitate

Sido që të jetë, gjuha shqipe do të zbatohet në
praktikë, edhe përkundër praktikave abuzive që
mund t’i përdorin funksionarë të caktuar, kurse Ali
Ahmeti duhet t’ia jep një leksion shembullor Zaevit
se ai është vet zot i fshesës dhe lopatës për të
pastruar oborrin e vet nga drejtorë e funksionarë
zvarranikë që iu vjen turp të tregohen se janë
shqiptarë para të punësuarve maqedonas

Një drejtor shqiptar, për t’mos e prishur komoditetin e drejtorl-
lëkut dhe për t’iu hy në hatër kolegëve maqedonas, në stilin e
zvarranikut është kapur pas "foteljes" së tij, teksa ka zgjedhur të
jetë një model i keq i mospërdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, edhe
pas miratimit të Ligjit që rregullon këtë problematikë. Personazhi
i këtij editoriali është "zënë në flagrancë", pas një letre që ia kish-
te nisur një zyrtari të lartë (qeveritar) shqiptar vetëm në gjuhën
maqedonase. 

Pra, shqiptari i shkruan shqiptarit maqedonisht dhe ky far drejto-
ri kastravec na shurdhon nëpër fushata zgjedhore me patriotizma
të nxjerra nga mënga, ndërkohë që kur i vije rendi të zbatoj në
praktikë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, humbet në turmën e
hileqarëve që partinë e shfrytëzojnë vetëm për përfitime persona-
le. Të tillët vetëmjaftohen me muhabetet e grave nëpër ndeja tek-
sa lavdërohen se "jam gruja e direktorit".

Drejtorë të tillë që e fotografojnë vetveten pranë ndonjë tavoline
të mbushur me bollëk që i siguron lojaliteti pakurrizor ndaj par-
tisë, nuk do të ishin të tillë dhe nuk do të ndodheshin as në vende
të tilla, sikur paraprakisht të vendosej një standard se kush mun-
det dhe kush nuk mundet të ushtrojë funksione të rëndësishme
publike. 

Lufta për gjuhën shqipe është sa e gjatë, po aq edhe me sakrifica.
Kjo luftë është nisur në male dhe ka përfunduar në salla parlamen-
ti e qeverie. Por, kjo luftë asnjëherë nuk është bërë për të shëruar
komplekset e inferioritetit të një tufe batakçinjsh shqiptarë që
marrjen me punë zyrtare-publike e llogarisin si një aventurë që
mund t’iu sjellë ndonjë mirëqenie personale. Kjo luftë nuk ka
asgjë të përbashkët me drejtorin zvarranik që i drejtohet maqedo-
nisht kolegut të tij shqiptar. 

Praktikat e tilla të abuzimit me një të drejtë, tash më të garantuar
edhe me ligj, iu jep forcë atyre rrymave politike nëpër institucio-
ne, të cilat mezi presin që zbatimi i përdorimit zyrtar të gjuhës sh-
qipe të zvarritet në pakufi. Kur aleat i këtyre rrymave bëhet edhe
ndonjë funksionarçiq shqiptar, atëherë dhimbja për betejat
shekullore për gjuhën shqipe marrin një dimension tjetër. Kjo
dhimbje s’ka si të mos na i sjellë ndërmend edhe vargjet lapida-
re të Gjergj Fishtës, i cili sikur ta dinte se në Shkup, në vitin 2019 do
të paraqitej ndonjë drejtor batakçi, bërtiste qysh para një shekul-
li me sa fuqi që kishte: "Pra, mallkue njai bir Shqyptari, /qi këtë
gjuhë të Perëndis', /trashigim, që na la i Pari, /trashigim s'ia len ai
fmis; /edhe atij iu thaftë, po, goja,/që përbuzë këtë gjuhë hyjnore;/
qi n'gjuhë t'huej, kur s'asht nevoja, /flet e t'veten e lèn mbas dore". 

Sido që të jetë, gjuha shqipe do të zbatohet në praktikë, edhe
përkundër praktikave abuzive që mund t’i përdorin funksionarë të
caktuar, kurse Ali Ahmeti duhet t’ia jep një leksion shembullor
Zaevit se ai është vet zot i fshesës dhe lopatës për të pastruar
oborrin e vet nga drejtorë e funksionarë zvarranikë që iu vjen turp
të tregohen se janë shqiptarë para të punësuarve maqedonas. 

Drejtori zvarranik
që përbuz 
gjuhën shqipe!
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Emin AZEMI

MOS I HUDHNI NË MBETURINA
BËRTHAMAT E FRUTAVE
"Së shpejti vjen stina e frutave, si: kumbull, pjeshkë,
qershi, kajsi etj., ndaj ju bëj thirrje të gjithëve që të mos
i hidhni bërthamat e këtyre frutave në mbeturina, por
më mirë t’i lani, t’i thani në diell, t’i fusni në një qese
letre dhe t’i mbani në makinë, kështu që, sa herë që të
dilni në natyrë, hidhini ato në një vend të shkretë. 
Nëse me këtë veprim të thjeshtë mund të
kontribuojmë: një pemë të re për çdo sezonë, misioni
ynë për të ringjallur këtë botë do të përmbushet.
Qeveria e Tajlandës ka promovuar këtë aksion, për të
gjithë qytetarët e saj, gjatë viteve të fundit. Disa rajone
kanë kryer me sukses të madh një fushatë intensive.
Numri i pemëve frutore në natyrë, e sidomos në vende
të shkreta, është rritur, veçanërisht në pjesët veriore të
Tajlandës.
Malajzianët po i bashkohen tajlandezëve në këtë nismë
të mrekullueshme për të përhapur bollëkun/begatinë
në natyrë dhe në këtë mënyrë, të thjeshtë por efikase,
për të kontribuar për gjeneratat e ardhshme.
J’u lutem shpërndajeni dhe më ndihmoni në përhapjen
e këtij mesazhi, në mënyrë që të qarkullon sa më shumë
dhe të pranohet nga masa", ka shkruar një status në
Facebook, mjeku Liridon Selmani.

SHQIPTARËVE NË GREQI U JEPET
MUNDËSIA TË ÇOJNË SHQIPËRINË NË BE 
"Komuniteti Shqiptar në Greqi ka mundësinë të arrijë
atë që Shqipëria nuk po mundet.
Ëndrra e shqiptarëve këtu e 30 vjet, hyrja në BE, duket se
do të flejë dhe për shumë kohë në sirtarët e dyshimit,
peng i papërgjegjshmërisë së politikanëve të paaftë për
të udhëhequr.
Karamelja me emrin "negociata" përtypet e rrotullohet
nëpër dhëmbët e politikanëve duke vënë në dyshim
intelektin e një populli të tërë.
Pikërisht në këtë moment, shqiptarëve në Greqi u jepet
mundësia të çojnë Shqipërinë në BE.
Kontingjenti me i gjerë i emigracionit jeton në Greqi.
Ata nuk janë thjesht një numër, të cilëve u numërohen
remitancat në bilancin e fundviti.
Ata kanë zë!
Ata kanë forcë!
Ata janë ajo pjesë e Shqipërisë që do hapë dyert e
Bashkimit Europian!
Në 26 Maj 2019, votojmë EDA GEMI për në Parlamentin
Europian", ka shkruar një status në Facebook, poetja
shqiptare me banim në Greqi, Brikena Qamo.

ÇFARË ËSHTË "AGORAJA"?
"'Agoraja' është një vend takimi i lexuesit me
shkrimtarin. Ne mundemi të dijmë subjektin e një libri
pasi e kemi lexuar, mund t’i përfytyrojmë personazhet,
skenat e ngjarjeve. Por, leximi është një akt vetmitar, e
po ashtu shkrimi. Megjithatë, të dy palët, lexuesi në
njërën anë dhe shkrimtari në tjetrën, e kanë të
nevojshëm një takim. Që të dy duan ta njohin njëri-
tjetrin, të bisedojnë, ta pyesin njëri- tjetrin. Takimi i
lexuesit me shkrimtarin është një ballafaqim i dy
hapësirave që zhvillohen individualisht, leximit dhe
shkrimit. Unë vetë, në pozicionin e lexueses, gjithnjë
kam dashur të di më shumë për librin që sapo kam
lexuar apo autorin e tij. Gjithnjë kam dashur ta takoj
autorin e librit që më ka pëlqyer. Nga ana tjetër kam
pasur rastin të kuptoj edhe nevojën e autorit për të
komunikuar me lexuesit. Këtej lindi edhe 'Agoraja', e cila
pati mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, në kuadrin e
projekteve për të nxitur leximin. Pse në sallën Goethe?
Ishte një rastësi e bukur kur unë pata rastin të kuptoj se
librit nuk i mungojnë adhuruesit dhe mbështetësit.
Shkova të ndiqja shfaqjen 'Histori në kopshtin zoologjik'
me regji të Eni Janit, në sallën Goethe të TeaTrit
Kombëtar Eksperimental 'Kujtim Spahivogli'. Për
intimitetin dhe ngrohtësinë e kësaj salle të vogël, i
përfytyrova aty takimet me shkrimtarët. Mjaftoi t’ia
propozoja idenë time drejtorit të këtij teatri, Kiço
Londos, i cili e ka ndërtuar vetë atë sallë, dhe ai e
mirëpriti: 'Për librin, pa asnjë hezitim' - ishte përgjigja e
tij. Dhe kështu filluan TË MËRKURAT E LIBRIT NË
TEATËR, menjëherë...", ka shkruar një status në
Facebook. Shkrimtarja dhe gazetarja Arta Marku
Qendro.
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Shkup, 9 maj - Maqedonia e Veriut
është lajm i mirë i Ballkanit. Vendi
solli vendime të vështira dhe ka
bërë kompromise të mëdha për t’i
realizuar synimet e veta strategjike
dhe ajo është anëtarësimi në NATO
dhe BE. Tani është koha për ba-
shkim, ndërsa politikanët dhe par-
titë politike t’i lënë mënjanë dalli-
met, me qëllim që të intensifikohen
përpjekjet së pari të fillojnë nego-
ciatat për anëtarësim në BE, së dyti
të shkohet përpara në negociatat.
Këto ishin mesazhet kyçe që dje u
dhanë me rastin e Ditës së Evropës
9 Maji, në “BE Mëngjes”, të organi-
zuar nga Sekretariati për Çështje
Evropiane dhe në të cilin u drejtuan
presidenti i sapozgjedhur Stevo
Pendarovski, zëvendëskryeministri
Bujar Osmani dhe euroambasado-
ri Samuel Zhbogar.

Presidenti i sapozgjedhur, Pen-
darovski në fjalim para ambasa-
dorëve të BE-së tha se zgjedhjet
që përfunduan nuk ishin aq të
rëndësishme për fitoren e tij, por se
ishin të pastra dhe demokratike.
Kjo, siç tha Pendarovski, është
vetëm një pjesë e asaj që vendi
mund t’i ofrojë Unionit para sami-
tit të ardhshëm në muajin qershor,
kur presim vendim për fillimin e
negociatave. “Synimi im kryesor si
president në pesë vitet e ardhsh-
me, përveç anëtarësimit në NATO
dhe BE, është të jem edhe bindës i
kombit, i cili është shumë i ndarë
në të kaluarën. Që nga dita e parë
e marrjes time të funksionit do të
punoj me opozitën, me sektorin ci-
vil, me mediumet, me të gjithë ata
që e ndajnë qëllimin e përbashkët
dhe ajo është të jemi anëtare e
plotfuqishme e BE-së dhe NATO-s
dhe të jemi evropianë të vërtetë”,
tha Pendarovski.

Ai ambasadorëve u tha se ven-
di pret lajme të mira nga kryeqyte-
tet e BE-së në dhjetë ditët e fundit
të muajit, si dhe nga kryeqyteti i
Unionit, Brukseli në qershor. “Nuk

dyshoj se të gjithë ju do ta mbësh-
tesni synimin tonë, motivi ynë
kryesor pas aq kohësh në pritje
dhe ajo është anëtarësimi në
Union”, u tha presidenti i sa-
pozgjedhur, ambasadorëve. Zë-
vendëskryeministri Osmani tha se
si pjesë e Procesit për stabilizim
dhe asocim tani më 20 vite dhe
vend kandidat tani më 15 vite, duke
i pasur parasysh disa rekomandi-
me për fillimin e negociatave dhe
mundësinë që zyrtarisht ta fil-
lojmë këtë proces në muajin qer-
shor të këtij viti, Maqedonia e Ve-
riut në mënyrë të rreptë e ndjekë
dhe i harmonizon politikat dhe si-
stemin gjyqësor me atë të Unionit.
“Vetëm para rreth 21 muajve,
vetëm një pjesë e vogël besuan se
kjo Qeveri mund ta porositë atë që
vepronte në mënyrë të pamundur
pothuajse tre dekada. Dhe kjo
është që t’i mbyllim çështjet e ha-
pura me Bullgarinë dhe me Gre-
qinë, ta mbyllim çështjen e jashtë-
zakonshme sensitive për Ligjin për
gjuhët, në të njëjtën kohë duke
mbetur të fokusuar në reformat në
sferat kyçe parimore. Suksesi i
takon të gjithë qytetarëve”, ka
thënë Osmani.

Osmani përmendi se zgjedhjet

presidenciale ishin të pastra dhe
demokratike, se vendi mori vendi-
me të vështira dhe se i realizoi të
gjitha premtimet. “Sot mund të
them se i kemi përmbushur të
gjitha premtimet tona. Sollëm
vendime të vështira. Nuk ishte e
lehtë dhe disa nuk ishin të kënaqur
me vendimet. Por duhej të ndodh-
te kështu që ne të mos humbnim
edhe një dekadë edhe një brez
tjetër. Këto vendime na sollën nën-
shkrimin e protokollit të anëtarësi-
mit në NATO, që është një arritje e
madhe historike. Anëtarësimi në
NATO nuk është i rëndësishëm
vetëm për vendin tonë, por edhe
për forcimin e sigurisë dhe stabili-
tetit të Evropës Juglindore”, vlerësoi
Osmani.

Sipas tij, perspektivat për anë-
tarësim në BE të vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor është një inve-
stim gjeostrategjik, në një Evropë
më të bashkuar dhe një mjet i fuqi-
shëm për promovimin e demok-
racisë, mbizotërimit të së drejtës
dhe respektimit të së drejtës fun-
damentale. “Sfida jonë tani është
se si të ecim përpara në kohën e
sfidave demografike dhe të siguri-
së dhe si ta integrojmë Ballkanin
Perëndimor në Union. Çmimi po-

tencial për të na lënë jashtë është
shumë më i lartë se nëse na prano-
ni brenda. Përpjekje shtesë për të
dyja palët janë të nevojshme për të
përfunduar procesin e integrimit,
një mision që duhet të përfun-
dojë”, theksoi Osmani. Ai tha se pas
28 vjet pavarësie, përfundimisht
janë të dukshme realizimi i qëlli-
meve strategjike.

“Vazhdimi i reformave në fu-
shat kryesore, mungesa e justifiki-
meve nga ana jonë, është mundë-
sia jonë e jetës të cilën nuk duhet
që të lejojmë ta humbasim. Me
përparime të mëdha ecëm drejt
Unionit dhe presim që edhe Unio-
ni të afrohet me ne duke hapur ne-
gociatat në qershor të këtij viti. Ne
jemi të gatshëm dhe ne mund ta
bëjmë këtë, ne shpresojmë që këtë
ta bëjë edhe Bashkimi Evropian”,
tha Osmani. Euroambasadori Sa-
muel Zhbogar vuri në dukje se pas
disa cikleve zgjedhore në vitet e
fundit që ndanë në mënyrë të pa-
shmangshme vendin, është koha
që politikanët dhe partitë politike
të lënë anash dallimet, pavarësisht
nëse ato janë ideologjike, etnike
apo personale. “Është koha të tre-
gohet unitet për qëllimin dhe të in-
tensifikohen përpjekjet, që së pari

të fillojnë negociatat, e pastaj të
shkohet përpara në negociata. Këtë
e konfirmuan të gjitha partitë par-
lamentare, dhe kjo është diçka që e
presin nga ju edhe qytetarët. Si
edhe në të kaluarën, dhe tani BE-ja
do t’ju përkrah në atë rrugë”, poro-
siti Zhbogar. Ai ka shprehur këna-
qësi që gjendet në vend që është
burim i stabilitetit në rajon e më
gjerë. “Këtu jam në vend, i cili ka
marrë vendime të vështira dhe bën
reforma. Në vend, i cili sjell lajme të
mira në Ballkan. Sot nuk mund të
paralajmëroj hapje të negociatave
në qershor, pasi ky është vendim i
vendeve-anëtare. Por ju keni rast
të fuqishëm të tregoni, ndërsa edhe
gota po mbushet”, porositi eu-
roambasadori. 

Ndryshe, Evropa dje e shënoi
ditën e saj - 9 Majin, simbol evro-
pian, që së bashku me valutën e
përbashkët - euron, flamurin dhe
himnin, e paraqesin identitetin po-
litik të Bashkimit Evropian. Maqe-
donia e Veriut pret nga Këshilli i
BE-së në qershor të marrë datë për
fillimin e negociatave. Kësaj i prin
raporti i Komisionit Evropian.
Marrëveshja për Ligjin për proku-
rori publike është një nga kushtet
për marrjen e raportit pozitiv të
Komisionit Evropian. Përfaqësuesit
qeveritarë pajtohen se në BE të
gjithë e kanë të qartë se këtë vit
Maqedonia e Veriut duhet t’i fil-
lojë negociatat paraqasëse, duhet
të ketë vendim, e kur ai vendim do
të miratohet, varet nga disa rretha-
na - nga njëra anë vazhdimi i zba-
timit të reformave, nga tjetra anë
ngjarjet në vet Unionin, në vendet
e të cilave filloi fushata për
zgjedhjet për Parlamentin evroi-
pian. Vendi nga viti 2005 është
kandidat për anëtarësim në BE. Në
vitin 2001 i pari në rajon e ka nën-
shkruar Marrëveshjen për stabili-
zim dhe asociim. Në vitin 2004 ka
aplikuar për anëtarësim, ndërsa në
dhjetor të vitit 2005 e mori statusin
vend kandidat.

MESAZHE NË DITËN E EVROPËS

Euroambasadori
Samuel Zhbogar vuri
në dukje se pas disa
cikleve zgjedhore në
vitet e fundit që ndanë
në mënyrë të
pashmangshme
vendin, është koha që
politikanët dhe partitë
politike të lënë anash
dallimet, pavarësisht
nëse ato janë
ideologjike, etnike apo
personale

BESA: E KALUARA PO MBAN PENG TË ARDHMEN EEVROPIANE 

9 Maj - Dita e Evropës, ditë kjo që festohet çdo vit
me aktivitete të ndryshme në shumë shtete të BE-
së, por edhe në vendin tonë. Vlerat evropiane dhe
përqafimi i tyre, është e vetmja zgjidhje për RMV.
Çdo rrugë tjetër, jashtë vlerave evropiane, do të
ishte e gabuar dhe e dëmshme për vendin. Lëvizja
BESA gjatë gjithë kohës ka përkrahur, çdo reformë
që lehtëson rrugëtimin tonë për në BE, duke e
cilësuar këtë rrugëtim, si shpëtimin e vetëm.
Kështu thuhet në komunikatën e BESËS, ndërsa
shtohet se gjithë aktorët politik, në veçanti partitë
qeveritare që kanë përgjegjësi më të madhe,
duhet t'i marrin seriozisht rekomandimet e KE-së
për përmbushjen e reformave, për gjyqësor të
pavarur, për liri të mediave dhe për departizimin të
administratës publike. "9 maji për Lëvizjen BESA
ka edhe një rëndësi tjetër të madhe, me anë të
cilës, në vitin 2016, me një protestë madhështore u

ngjallë përsëri shpresa e shqiptarëve të
Maqedonisë. Me anë të asaj proteste në ditën e
Evropës, iu dha një grusht i fortë regjimit të
atëhershëm antishqiptarë dhe nga aty filluan
ndryshimet e mëdha në skenën politike të
Maqedonisë. Po ashtu, 9 Maj lidhet edhe me ditën
e hidhur me rastin e 'Lagjes të Trimave' në
Kumanovë. Përkundër gjitha premtimeve dhe
shpresës për të zbardhur skenaristët e atij plani,
që edhe pas gjitha këtyre viteve banorët e asaj
lagje dhe gjithë qytetarët e vendit nuk e dinë se
kush e inskenoi dhe pse ende nuk ka hetim
ndërkombëtar për këtë rast, dëshmon qartë se e
kaluara e hidhur po na mban peng ardhmërinë
evropiane të vendit. Lëvizja BESA do të jetë një zë
kritik por edhe partner serioz në përmbushjen e
standardeve dhe vlerave evropiane", thuhet në
njoftimin e BESËS. 

Në pritje të datës për bisedime

Koha
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Shkup, 9 maj - Pas nënshkrimit të
marrëveshjeve me Greqinë dhe
Bullgarinë për korrigjimin e konte-
steve historike nëpër librat shkol-
lor, një marrëveshje e tillë kërkohet
që të nënshkruhet edhe me Ser-
binë. Dushan Janjiq, analist i
njohur nga Serbia, ka theksuar se
Ballkani ka dy çështje të cilat duhet
të zgjidhen, dialogu midis Prish-
tinës dhe Beogradit, si dhe marrë-
veshjet e Serbisë me vendet fqinje
midis të cilave edhe me Maqedo-
ninë e Veriut.

"Ne do të veprojmë më ndry-
she nga ajo se si u arritën Marrëve-
shjet midis Maqedonisë së Veriut

me Bullgarinë, Greqinë dhe Kroa-
cinë. Nuk kishim përplasje të
drejtpërdrejt të armatosur, por ka
disa çështje në të cilat do të foku-
sohemi. E para është paraqitja e
përbashkët nëpërmjet projekteve
dhe mekanizmave drejt të ardh-
mes evropiane. Por, mbetet edhe
një problem i cili është një natyre
drastike, e ajo është në fushën e të
drejtave të njeriut dhe bashkësive
minore dhe të drejtat e bashkësive
fetare", ka thënë midis tjerash ana-
listi serbë, Dushan Janjiq, në pa-
nel diskutimin e organizuar nga
Sekretariati për Çështje Evropiane.
Nga ana tjetër, studiuesi dhe hi-

storiani, Sevdail Demiri thotë se
për stabilizimin e Ballkanit, çë-
shtjet kryesore që duhen zgjidhur
nga diplomacia euro-perëndimore
kanë qenë marrëveshja e Maqe-
donisë me Greqinë rreth emrit,
marrëveshja për kufijtë mes Ko-
sovës e Serbisë, si dhe marrëveshja
detare mes Shqipërisë dhe Greqi-
së. 

"Me zgjidhjen e kontestit të
emrit mes Maqedonisë dhe Greqi-
së u bë një hap i madh drejt paqë-
simit të rajonit. Maqedonia e Ve-
riut është duke negociuar edhe me
Bullgarinë për çështjen e gjuhës,
kulturës e historisë së përbashkët,

ku janë duke u bërë përparime të
dukshme. Problemet kishtare me
Serbinë sikur janë fashitur. Por,
duke qenë e përkufizuar me gati
gjysmën e territorit me shtetet sh-
qiptare, udhëheqja e re e Maqedo-
nisë së Veriut nuk sheh konteste të
hapura as me Shqipërinë e as me
Kosovën! Kjo gjendje në masë të
madhe i dedikohet lojalitetit të sh-
qiptarëve të Maqedonisë së Veriut
ndaj këtij shteti, ku janë pjesë e
vendimmarrjes. Por, kjo në asnjë
mënyrë nuk donë të thotë se ne
tash duhet të rrimë qetë se i kemi
zgjidhur të gjitha çështjet! Ka
mjaft raste të cilat patjetër duhet
të vihen në rend dite, siç është pro-
blemi i të burgosurve kosovarë të
Grupit të Kumanovës, neglizhen-
cat e pakuptimta në lidhjet infra-
strukturore mes Maqedonisë së
Veriut dhe Kosovës (zvarritja e
hapjes së kufirit Bellanoc-Stançiç,
autostrada Shkup-Bllacë, etj), apo
edhe implementimi praktik i
projektit për Abetaren
mbarëkombëtare...", deklaroi për
gazetën KOHA, Sevdail Demiri, hi-
storian. Sipas tij, shqiptarët tanimë
janë një faktor shumë i rëndësi-
shëm i stabilitetit rajonal, prandaj

edhe fqinjët duhet të kenë konsi-
derata më të mëdha në këtë raport
të ndërsjellë. (D.J)

Destan JONUZI

Shkup, 9 maj - Afër 1.2 milionë euro
nga arka shtetërore duhet të
derdhen në buxhetin e NATO-s deri
në anëtarësimin e plotë të Maqe-
donisë së Veriut. Pas nënshkrimit të
Protokollit për anëtarësim në
NATO, duhet të rritet edhe numri i
personelit të Maqedonisë së Veriut
në selinë e Aleancës, për arsye se
deri në anëtarësimin e plotfuqi-

shëm, e presin një sërë detyrash
dhe obligimesh. Misioni i Maqedo-
nisë së Veriut në NATO është i
ndarë në dy pjesë, atë të mbrojtjes
dhe diplomatike, me përfaqësues
nga Ministria e Mbrojtjes dhe Mini-
stria e Punëve të Jashtme. 

Në procedurë e sipër në Mini-
strinë e Mbrojtjes është zgjedhja e
15 përfaqësuesve të saj për ti nisur
në misionin në selinë e NATO-s,
nga të cilët pjesa më e madhe do të
jetë personel ushtarak. "Ende nuk
janë përzgjedh 15 përfaqësuesit e
Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët do
të dërgohen në mision në selinë e

NATO-s, proceduar janë në vijim.
Sivjet, kemi 30 për qind rritje të
buxhetit, pra më shumë mjete në
buxhetin vendor. Një pjesë e mjete-
ve janë paraparë edhe për kuadrin
të cilin do ta dërgojmë në selinë e
NATO-s edhe për atë pjesën e par-
ticipimit në NATO deri në anëtarë-
sim të plotfuqishëm. Buxheti është
simbolik në krahasim me të mirat
që përfitojmë nga anëtarësim në
NATO. Dërgimi i 15 përfaqësuesve
në selinë e NATO-s është në proce-
durë, ne punojmë në atë drejtim,
për arsye se duhet të përzgjedhim
më të mirët", deklaroi për gazetën

KOHA, Bekim Maksuti, Zëvendës
Ministër i Mbrojtjes.

Ai thekson se puna do të jetë
tani intensive në selinë e Aleancës,
dhe për këtë arsye duhet të kemi
njerëzit më të mirë, dhe më të për-
gatitur atje. "Në mesin e këtyre 15
përfaqësuesve do të ketë edhe
kuadër shqiptarë. 15 përfaqësuesit
për në selinë e NATO-s do të
zgjidhen me konkurs intern, dhe
do të jenë nga kuadri profesional
brenda armatës", potencoi Maksu-
ti. Në misionin e NATO-s në Kosovë,
për Maqedoninë e Veriut është cak-
tuar një vend, në të cilin do dër-

gohet një kuadër shqiptarë nga Ar-
mata, por pritet dritë jeshile nga
selia e Aleancës në Bruksel.

"Është caktuar një pozicion në
komandën e NATO-s në Kosovë, i
cili përfaqësues do të jetë shqip-
tarë, mirëpo presim nga NATO-ja
që ti përfundon procedurat. Përn-
dryshe nga ana jonë ne e kemi
kryer punën e procedurave, për
plotësim të aty vendi. Nuk kemi
bërë përzgjedhjen ende për arsye
se kemi pritë dritë jeshile nga
NATO. Në momentin që marrim
dritë jeshile ne e përfundojmë pro-
cedurën sepse e njëjta është në
fund. Në selinë e NATO-s ne parti-
cipojmë bashkë me Ministrin e Ja-
shtme, momentalisht misioni nga
Ministria e Mbrojtjes numëron
katër anëtarë", informoi Zëvendës-
Ministri, Maksuti. Ndërkohë, para
mbajtjes së zgjedhjeve presiden-
ciale, Presidenti në ikje, Gjorge Iva-
nov, në mënyrë jashtë ligjore kish-
te caktuar një ushtarak për në
misionin në NATO, por nuk është
nisur për në detyrë, për arsye të
shkeljeve ligjore. Nga Ministria e
Mbrojtjes thonë se ky rast i emëri-
mit nga Ivanov nuk është marrë
fare parasysh për arsye sepse pro-
cedura e emërimit ka qenë kundër
ligjore. 

SERBIA NUK HEQ DORË NGA KISHA MAQEDONASE

Edhe serbët kërkojnë marrëveshje 
Sipas analistëve serbë,
Ballkani ka dy çështje të
cilat duhet të zgjidhen,
dialogu midis
Prishtinës dhe
Beogradit, si dhe
marrëveshjet e Serbisë
me vendet fqinje midis
të cilave është edhe
Maqedonia e Veriut.
Por, studiuesi dhe
historiani Sevadil
Demiri thotë se
problemet kishtare me
Serbinë sikur janë
fashitur

Ne do të veprojmë më
ndryshe nga ajo se si u
arritën Marrëveshjet midis
Maqedonisë së Veriut me
Bullgarinë, Greqinë dhe
Kroacinë. Nuk kishim
përplasje të drejtpërdrejt të
armatosur, por ka disa
çështje në të cilat do të
fokusohemi. E para është
paraqitja e përbashkët
nëpërmjet projekteve dhe
mekanizmave drejt të
ardhmes evropiane. Por,
mbetet edhe një problem i
cili është një natyre drastike,
e ajo është në fushën e të
drejtave të njeriut dhe
bashkësive minore dhe të
drejtat e bashkësive fetare 

DUSHAN JANIQ 

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

ANËTARËSIMI NË NATO

Çizmet e para që do shkelin selinë e Aleancës
Pas nënshkrimit të
protokollit, Maqedonia e
Veriut duhet të dërgojë 15
përfaqësues civil dhe
ushtarak në selinë e
NATO-s të cilët do të
punojnë në detyrat dhe
obligimet deri në
anëtarësim të plotë. Në
mesin e tyre pritet që të
ketë edhe përfaqësues
shqiptar, ndërsa për në
komandën e NATO-së në
Kosovë, pritet dritë
jeshile për të dërguar një
ushtarak shqiptar

Koha
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Shkup, 9 maj - KSHZ ka hedhur po-
shtë ankesën e VMRO-DPMNE-së
për votimin në vendvotimin 1789
në Novo Sellë për zgjedhje të krye-
tarit të Komunës, pasi në rrugë zyr-
tare e ka hapur materialin
zgjedhor dhe pas numërimit ka
konstatuar se është në rregull dhe
se numri i fletëvotimeve në kuti
korrespondon me numrin e votue-
sve të cilët kanë votuar.

“Pas hapjes së materialit
zgjedhor dhe pas numërimit nga
ana e anëtarëve të KSHZ-së dhe
shërbimet është konstatuar se ma-
teriali zgjedhor është në rregull
dhe janë konstatuar shifra që janë
në procesverbalin për rezultatet e
vërtetuara, votat e fituara dhe li-
stat e pavlefshme”, ka thënë krye-
tari i KSHZ-së, Oliver Derkovski. Siç
ka konstatuar KSHZ pas numëri-

mit, në Listën zgjedhore janë regji-
struar 412 qytetarë të cilët kanë vo-
tuar ditën e zgjedhjeve, dy kandi-
datët kanë marrë 197 ose 210 vota,
ndërsa pesë fletëvotime kanë qenë
të pavlefshme.

Megjithatë KSHZ ka sjell ven-
dim që të shkarkojë Këshillin
zgjedhor, i cili nuk e ka përpiluar
procesverbalin, për shkak të dyshi-
mit të një anëtari për numër më

të vogël votash në Listën zgjedho-
re të asaj nga fletëvotimet, por
edhe Komisionit komunal
zgjedhor anëtarët të cilët e kanë
bërë atë në vend të Këshillit. Ndry-
she, VMRO ka dorëzuar 12 ankesa
deri te KSHZ. Prej tyre vetëm kjo i
referohet zgjedhjeve lokale, ndër-
sa 11 janë për votimet në zgjedhjet
presidenciale. Duke pasur parasy-
sh dallimin në votat e fituara të dy

kandidatëve për president, edhe
të anulohet votimi në këto vende,
rivotim nuk do të ketë pasi nuk do
të ndikojë në rezultatin përfun-
dimtar. Vendimet e KSHZ-së, pje-
sëmarrësit në procesin zgjedhor
kanë të drejtë t’i ankimojnë para
Gjykatës Kushtetuese në afat prej
24 orë. Gjykata pastaj është e obli-
guar të prononcohet në afat prej
48 orë.

Vasili Sterjovski, 
deputeti i parë
maqedonas në
Parlamentin 
e Shqipërisë
Tiranë,  9 maj - Vasil Stejrovski ,
sekretari i përgjithshëm i par-
tisë së vetme maqedonase në
Shqipëri, Aleanca Maqedona-
se për Integrim Evropian
(AMIE) do të jetë deputet në
parlamentin e Shqipërisë.
“Pas njoftimit nga Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve të Sh-
qipërisë, Komiteti Ekzekutiv i
AMIE-së mori vendim që
Sterjovski ta pranojë manda-
tin e deputetit dhe në parla-
ment ta  përfaqësojë progra-
min e Aleancës së Maqedonisë
për Integrim Evropian (AMIE),
si pjesë e  opozitës parlamen-
tare”, njoftojnë nga partia. Në
zgjedhjet e fundit parlamen-
tare  të mbajtura në qershor të
vitit 2017 AMIE ishte pjesë e
koalicionit  zgjedhor të krye-
suara nga Lëvizja Socialiste
për Integrim. Atëherë lider
partie ishte Ilir Meta, presi-
denti aktual i Shqipërisë. Mbi
bazë të marrëveshjes Vasil
Sterjovski ishte i pesti në listën
e kandidatëve për qarkun e
Korçës.
Sterjovski, në seancën e parë
të Parlamentit të Shqipërisë,
që me siguri  do të mbahet të
enjten e ardhshme, do të ulet
në sallën e Parlamentit dhe do
të bëjë betimin. Ai do të jetë
deputeti i parë në Parlamentin
shqiptar në Shqipërinë plurali-
ste, i cili vjen nga një parti ma-
qedonase, por edhe në
përgjithësi si deputet i cili pu-
blikisht do deklarohet se është
maqedonas.

Omer XHAFERI

Shkup, 9 maj - Lënda gjyqësore për
“Lagjen e Trimave” dhe të gjitha
proceset tjera të montuara poli-
tike të rigjykohen, ndërsa rastet e
inskenuara në kohën e qeverisjes
së Nikolla Gruevskit, të mbështe-
tur nga gjykatës të partizuar, të
ripërsëriten nga fillimi... janë disa
nga kërkesat e shqiptarëve në Ma-
qedoninë e Veriut, të cilën dje, për
të satën herë me radhë, protestuan
në sheshin e “Skënderbe” dhe para
Gjykatës Penale të Shkupit. Kryeta-
ri i Këshillit të familjarëve të të bur-
gosurve politik, Shpëtim Pollozha-
ni, në fjalimin para të
pranishmëve, në protestën për ra-
stin e Kumanovës dhe rasteve tje-
ra të montuara, tha se në Maqe-
doninë e Veriut njëherë e
përgjithmonë duhet të ndalohet
gjykimi dhe shqyrtimi i lëndëve si-
pas standardeve të dyfishtë. 

“Të bëhet balistika dhe eksper-
tiza profesionale e të gjitha të dhë-
nave dhe fakteve materiale që i
propozon mbrojtja. Të merren pa-
rasysh të gjitha shkeljet dhe lëshi-
met e qëllimshme procedurale. Në
botën demokratike, të akuzuarit
edhe për vepra më të rënda lirohen
shkaku i lëshimeve procedurale.
Me një venting në gjyqësor të lar-
gohen të gjitha ata gjykatës që për
interesa partiake dhe karrieriste
janë pjesë e proceseve të montua-
ra dhe dënimeve drakonike ndaj
shqiptarëve. Të përmirësohen ku-
shtet në burgjet e vendit”, tha Pol-
lozhani.

Ndodhitë në Kumanovë në vi-
tin 2015 dhe më pas trajtimi insti-
tucional i këtyre ngjarjeve, për or-
ganizatorët e protestës “Stop
standardeve të dyfishta”, është kul-
minacioni i montimit të rasteve
kundër shqiptarëve. Megjithatë,
siç tha Pollozhani, gjatë kësaj pe-

riudhe kanë ndodhur edhe raste
tjera, të cilët janë gjykuar sipas
përkatësisë etnike.

“Jemi të revoltuar për injorimin
dhe lirinë e shqiptarëve në kraha-
sim me madhërimin e jetëve të jo-
shqiptarëve, sikur të ishin ata lopët
e shenjta të Indisë. Jemi të in-
dinjuar se si një vrasje me para-
mendim, siç ishte rasti me Almi-
rin e vogël, të interpretohet si një
vrasje e paqëllimtë. Edhe pse vra-
sësi është i dënuar me katër vjet
burg, ai nuk ka qëndruar as një vit
prapa grilave. Jemi shumë të in-
dinjuar për dënimin me nga 19 vite
burg të dy djemve të ri shqiptarë, të
cilët pa paramendim dhe pa da-
shje, ia morën jetën një joshqip-
tari. Të indinjuar jemi se si autorët
e djegies së pronës shqiptare në

Gjorçe Petrov të Shkupit nuk u dë-
nuan dhe aq më pak - afaristët sh-
qiptar u dëmshpërblyer”, theksoi
Pollozhani. Toga e zeza (gjykatë-
sit), siç tha Pollozhani, janë shpirt
zinj. Me veprimet e tyre ata para-
prakisht e montuan rastin e “So-
potit”, më pas atë të alfës “Alfën”,
“Monstrën” e plot tjera, shtoi ai. 

Në këtë protestë, morën pjesë
shumë familjarë të të arrestuarve
në rastin e Kumanovës, përfshi
edhe të afërm të të arrestuarve në
rastet tjera. Pjesë e kësaj protestë
ishte edhe vajza e Arsim Bajramit
(ish-pjesëtar i MPB-së) i dënuar
me 13 vite burg për ngjarjet në
“Lagjen e Trimave”. Para të prani-
shmëve ajo shprehi dëshirë që ba-
bai i saj të lirohet sa më shpejtë
dhe të kthehet në shtëpi. Ndryshe,

edhe pse Qeveria e re në krye me
Zoran Zaevin, para dhe pas
marrjes së pushtetit pati para-
lajmëruar hetim ndërkombëtar
për ngjarjet e Kumanovës, ajo deri
më tani nuk është realizuar dhe
me gjasë, nuk do të realizohet
asnjëherë. Këtë situatë më së mirë
e sqaron mungesa e informacionit
që e kishte ministrja e Drejtësisë,
Renata Desksoska, e cila tha se nuk
ka të dhënë se deri në cilën fazë
është kjo procedurë. Ngjashëm u
deklarua edhe shefja e Prokurori-
së Speciale Publike, Katica Janeva,
e cila shtoi se deri më tani, nga
“bombat” e shqyrtuara kanë zbu-
luar vetëm indikacione të vogla,
por jo edhe dëshmi të forta. Ajo u
shpreh skeptike se PSP-ja do të
marrë përsipër këtë lëndë.

KSHZ hedh poshtë ankesat e VMRO-së 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DREJTËSI PËR “LAGJEN E TRIMAVE” DHE RASTET TJERA TË MONTUARA

Stop standardeve 
të dyfishta në gjyqësor

Në protestë morën pjesë
shumë familjarë të të
arrestuarve në rastin e
Kumanovës, përfshi edhe
të afërm të të arrestuarve
në rastet tjera. Pjesë e
kësaj protestë ishte edhe
vajza e Arsim Bajramit
(ish-pjesëtar i MPB-së) i
dënuar me 13 vite burg
për ngjarjet në “Lagjen e
Trimave”

“LAGJA E TRIMAVE” U KUJTUA NË PRISHTINË DHE FERIZAJ 

Në përvjetorin e katërt të ndodhive në Kumanovë,
drejtësi për kosovarët e arrestuar në “Lagjen e
Trimave” u kërkua edhe në Prishtinë e Ferizaj. Duke
shprehur revoltën e tyre, protestuesit kërkuan
zbardhjen e të vërtetës dhe kthimin e familjarëve
të tyre në Kosovë. Më 2 nëntor të vitit 2017, Gjykata
Penale e Shkupit me 770 vite burg e shpalli fajtor
“Grupin e Kumanovës” për veprën penale

“terrorizëm”. Pjesa dërmuese e të akuzuarve, që për
momentin gjenden në burgjet e Maqedonisë së
Veriut, ishin shtetas të Kosovës, respektivisht nga
Peja, Gjakova, Prizreni, Kaçaniku e Prishtina. Gjatë
luftimeve të 9 majit të vitit 2015, jetën e humbën 10
pjesëtar të “Grupit të Kumanovës”, mes tyre edhe
Beg Rizaj e Mirsad Ndrecaj, që konsideroheshin
organizatorë të grupit.  

Koha
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Shkup, 9 maj - Strategjia e re katër
vjeçare për bashkëpunim me
Bankën Botërore për Rindërtim
dhe Zhvillim do të miratohet deri
në fund të muajit maj, deklaroi zë-
vendësministrja e Financave, Shi-
ret Elezi. Në Strategjinë e re, siç
informon Elezi, do ketë më shumë
projekte të cilat duhet të përm-
bajnë tre prioritetet: përkrahja e
konkurrencës, forcimin e integri-
mit rajonal dhe përkrahja për pë-
rafrim drejt BE-së dhe kahja drejt
ekonomisë së gjelbër.

“Përmes projekteve në pajtim
me prioritetet për përkrahje të

konkurrencës duhet që të përmirë-
sohen aftësitë e biznesit, të për-
mirësohet qasja deri te vendet e
punës për të rinjtë, femrat dhe qy-
tetarët të cilët jetojnë në zonat e
pazhvilluara si dhe përmirësimi i
konkurrencës në sektorin privat.
Për forcimin e integrimit rajonal
dhe përkrahjen drejt përafrimit në
BE, megjithatë do të zbatohen
projekte të cilat do të përmirësojnë
lidhjen në infrastrukturën energje-
tike dhe të transportit, digjitalizi-
min dhe përafrimin e praktikave
të biznesit. Projektet e qëndruesh-
me të energjisë dhe efikasiteti më

i madh i menaxhimit të burimeve
synojnë forcimin e kapaciteteve të
energjisë së rinovueshme, rritjen
e efikasitetit të energjisë dhe efika-
sitetit të burimeve, si dhe përmirë-
simin e infrastrukturës mjedisore
në nivel lokal”, kështu vlerëson Ele-
zi e cila thotë se këto projekte do të
kontribuojnë në rritjen e drejtë
dhe të qëndrueshme ekonomike
dhe do të kontribuojë për një jetë
më të mirë të qytetarëve.

Ndërkohë që Banka Botërore
për Rindërtim dhe Zhvillim është
investitorë i 1.9 miliard euro inve-
stim në vendin tonë vlerë kjo që

implementohet në 150 projekte të
cilat definojnë zhvillimin e
përgjithshëm e vendit sepse është
shumë e rëndësishme të shfrytë-
zojmë të gjitha mundësitë që kanë
vlerë dhe përcjellin dije, përvojë
pozitive për realizimin e projekte-
ve të caktuara, sqaron mes të tjera-
ve zëvendësministrja.

“Ne po rrisim investimet në ar-
sim, shëndetësi dhe shërbime so-
ciale. Ajo që është veçanërisht e
rëndësishme është se ne po fil-
lojmë projekte të reja në arsim dhe
po rrisim punësimin e të rinjve. Do
të doja të theksoja projektin e arsi-

mit të dyfishtë, i cili përveç arsimit
të mesëm standard do t’u mundë-
sojë të rinjve të fitojnë aftësi tek
kompanitë më të mira të huaja në
vend. Kjo do të përmirësojë aftë-
sitë e tyre dhe do të lehtësojë pro-
cesin e gjetjes së një pune në të
ardhmen”, sqaron Elezi. (Z.V)

Marrëveshja
tregtare me
Greqinë, më 15 dhe
16 maj në Athinë
Athinë, 9 maj - Të mërkurën dhe të enj-
ten, më 15 dhe 16 maj në Athinë fillon
dialogu mes biznes bashkësive të Ma-
qedonisë së Veriut dhe Greqisë për
shenjat tregtare sipas asaj që është
paraparë me Marrëveshjen e Prespës,
informon korrespondentja e MIA-s
nga Athina. Sekretari i përgjithshëm i
Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Greqisë, Joanis Brahos nga Asambleja
vjetore e 44-të e Shoqatës së ekspor-
tuesve grekë në Selanik, sipas agjenci-
së greke të lajmeve ANA-MPA, ka
thënë se “të dyja palët dëshirojnë që
ta shprehin vullnetin e tyre politik që
të zgjidhen çfarëdo lloj problemesh
në lidhje me emrat” dhe ka sqaruar se
dialogu nuk udhëhiqet në mesin e dy
shteteve, por mes biznes bashkësive.
“Të dyja shtetet, po tentojnë me shër-
bime të mira, në mënyrë pozitive ta
përforcojnë këtë biznes dialog dhe t’i
inkurajojnë grupet e ekspertëve për
gjetjen e zgjidhjeve të nevojshme,
atje kur ekzistojnë probleme”, ka
thënë Brahos. Dialogun e grupeve të
ekspertëve  do ta ndjekin sekretarët e
përgjithshëm të Ministrive të Punëve
të Jashtme të të dyja vendeve, Joanis
Brahos dhe Viktor Dimovski, por
vetëm në pjesën në lidhje me respek-
timin e Marrëveshjes së Prespës. “Do
të marrim pjesë, duke e ndjekur re-
spektimin e Marrëveshjes së Prespës,
e jo që të intervenojmë në procesin”,
ka thënë Brahos nga Selaniku, tran-
smetoi ANA-MPA.
Në takimin e përfaqësuesve të biznes
bashkësive nga të dyja vendet, nga
ana greke, sipas agjencisë shtetërore
greke të lajmeve, do të marrin pjesë
Bashkimi Qendror i Odave, Federata e
Industrive të Greqisë dhe Shoqata e
eksportuesve grekë. “Rezultatet e këtij
dialogu do të dorëzohen deri te grupi
i ekspertëve, gjithashtu i paraparë me
Marrëveshjen e Prespës, e cila tekniki-
sht dhe juridikisht do të ndihmojë në
punën”, shkruan agjencia greke e laj-
meve.

Shkup, 9 maj - Një çiklist ka marrë lëndime
të rënda trupore në një prej gjithsej 13 ak-
sidenteve gjatë ditës së djeshme. Në tetë
prej tyre lëndime më të lehta kanë marrë
10 persona, ndërsa në katër ishin shkak-
tuar dëme materiale. Nga SPB Shkup
informojnë se dje policia e komunikacio-
nit ka sanksionuar shtatë shoferë të cilët
lëviznin me shpejtësi më të madhe se e
lejuara, pesë shoferë kishin kaluar në

udhëkryq në dritë të kuqe, tre shoferë nuk
kishin dhënë përparësi për kalim në
vendkalimin e shënuar për këmbësorë, tre
shoferë për qëndrim të palejuar, një sho-
fer për arritje të palejuar, katër shoferë për
mosposedim të helmetës mbrojtëse, një
shofer për mospërdorim të rripit të siguri-
së dhe 10 shoferë të cilit kishin përdorur
celularin gjatë drejtimit të automjetit. Nga
komunikacioni janë përjashtuar 11 sho-

ferë para se të pajisen me patentë shoferi,
si dhe 10 automjete të paregjistruara. Janë
sanksionuar tetë këmbësorë të cilët kishin
kaluar rrugën jashtë vendkalimit për
këmbësorë dhe dy këmbësorë të cilët ki-
shin kaluar rrugën në të kuqe. Janë hasur
74 automjete të parkuara në mënyrë të
paligjshme, ndërsa me ndihmën e au-
tomjetit special “karrotreci”, janë larguar
67 automjete.

Zejnulla VESELI

Shkup, 9 maj - Banka Evropiane për Rindër-
tim dhe Zhvillim do të hyjë në financimin e
ndërtimit të autostradave Shkup-Bllacë dhe
Kërçovë-Gostivar, gjegjësisht aksin e parë
Kërçovë-Bukojçanë. Këtë e paralajmëroi mi-
nistri i Financave, Dragan Tevdovski në Taki-
met vjetore të Bankës Evropiane për Rindër-
tim dhe Zhvillim, që po mbahet në Sarajevë.

“Në mbledhjet vjetore të BERZH-it ki-
shim rast të flasim për atdheun, por edhe
për bashkëpunimin e ardhshëm me Bankën.
Kemi kontraktuar mbështetje për periudhën
e ardhshme - ndërtim të rrugëve kryesore në
vendin tonë. Kjo është autostrada Shkup-
Bllacë dhe Kërçovë-Gostivar, si dhe ndërtimi
i pagesave rrugore elektronike përgjatë  Kor-
ridorit VIII dhe të rrugës Milladinovcë-Shtip”,
tha Tevdovski. Ai theksoi se kërkohen dhe
është siguruar edhe një grant mjete për
ndërtim të këtyre rrugëve. Për Kërçovë-
Bukojçanë përmes Instrumentit për Ballka-

nin Perëndimor janë siguruar 20 milionë
euro, ndërsa për Shkup-Bllacë pritet grant
mjete nga BERZH-i në vlerë prej 27 milionë
eurove deri në vitit.

“Këto janë mjete të pakthyera. Këto janë
projekte të mira sepse do të ndërtohet infra-
struktura që do ta lëvizë edhe rritjen ekono-
mike, por edhe do t’i përmirësojë kushtet
për jetesë të qytetarëve në vendin tonë”,
thotë Tevdovski. Përndryshe BERZH në sek-
torin publik në vend financon më shumë
projekte nga infrastruktura rrugore dhe
hekurudhore. Portfolio e bankës në këtë sek-
tor arrin 622 milionë euro. Ndryshe, ndërti-
mi fillimisht i dy kilometrave të rrugës
Shkup-Bllacë, në një distancë totale prej 12.4
kilometra nga vendkalimi kufitar Bllacë e
deri te qarkorja në Stenkovec, edhe pse pa-
rashihej të fillonte në fillim të muajit prill,
kjo nuk do të ndodhë me gjasë as deri në
fund të këtij muaji. Fillimisht u tha se
zgjedhjet presidenciale janë arsyeja e
shtyrjes së punimeve, megjithatë, siç ka tre-

guar drejtori i ndërmarrjes "Rrugët Shtetëro-
re", Zoran Kitanov, vërejtjet e tenderit kanë
bërë që dy kilometrat e kësaj rruge të nisin
nga fundi i qershorit, apo në fillim të korrikut
më së voni.

“Tenderi për mbikëqyrje është shpallur
një muaj më parë. Edhe projekti i kompani-
së 'Hill' është dy herë na është dorëzuar për
shqyrtim. Kishim disa vërejtje dhe se projek-
tin final do të na e dorëzojnë deri më 10
maj”, thotë Kitanov. Sipas tij, edhe sikur të
dorëzohet me 10 maj, nevojiten edhe 45 ditë
deri në shpalljen e tenderit për ndërtimin e
rrugës Bllacë-Shkup, që i bie kah fundi i
muajit qershor apo javën e parë të muajit
korrik të fillohet me ndërtimin e rrugës
Shkup-Bllacë.

ELEZI PËR BASHKËPUNIMIN ME BERZH-in 

Strategjia e re deri në fund të muajit

Shkup, 13 aksidente me 10 të lënduar

TEVDOVSKI THOTË SE JANË SIGURUAR MJETET PËR INFRASTRUKTURË

Autostradat Shkup-Bllacë
me hua nga BERZH-i

“Në mbledhjet vjetore të BERZH-it kishim rast të flasim për atdheun,
por edhe për bashkëpunimin e ardhshëm me Bankën. Kemi kontraktuar
mbështetje për periudhën e ardhshme - ndërtim të rrugëve kryesore në
vendin tonë. Kjo është autostrada Shkup-Bllacë dhe Kërçovë-Gostivar, si
dhe ndërtimi i pagesave rrugore elektronike përgjatë  Korridorit VIII dhe
të rrugës Milladinovcë-Shtip”, tha Tevdovski

Koha
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Shkup, 9 maj - Banka Qendrore në
vend pritet që në fillim të vitit të
ardhshëm të lëshojë në qarkullim
të hollat me emërtimin e ri të shte-
tit në pajtim me Marrëveshjen e
Prespës.

"Në fillim të vitit 2020 do të lë-
shohen në qarkullim monedhat
prej 10 dhe 500 denarë me pamje
që do të përmbajnë si deri tani
edhe simbole të kulturës shqipta-
re. Nuk pritet që kartëmonedhat e
reja të jenë përveç në gjuhën ma-
qedonase edhe në gjuhën shqipe,
por për diçka të tillë do të konsulti-
me shtesë me propozuesin e ligjit",
tha guvernatorja e Bankës Popul-
lore të Maqedonisë së Veriut, Ani-
ta Bezhovska Angellovska. Sipas
saj revidimet e fundit për para-
shikimet makroekonomike nuk
dallojnë dukshëm nga ato që u pa-
rashikuan në tetor të vitit të kaluar.
Pritet edhe më tej rritje ekonomike

prej 3.5 për qind sivjet , prej 3.8 për
qind në vitin dhe 4 për qind në vi-
tin 2021. 

"Pritet që rritja ekonomike të
mbështetet nga konsumi vendor
si levë kryesore me ç’ rast pritet ak-
tivitet kreditor stabil prej 8 për
qind në periudhën 2019-2021 si
dhe rritje prej 8.4 për qind të depo-
zitave. Stimulim i rëndësishëm për
rritjen ekonomike do të jetë edhe
kërkesa në tregjet e jashtme e
lidhur me aktivitetet e kapacitete-
ve të huaja eksportuese, hyrjen e
kompanive të huaja dhe rritjen e
mëtejshme të eksportit në sektorët
tradicional", shton më tej Bezhov-
ska.

Ajo informoi se investimet ka-
pitale në tre muajt e parë të vitit
janë edhe më të mëdha se 5 apo 6
për qind nga ato që janë realizuar,
për shkak se në komponentën e
tyre nuk hyjnë vetëm të dhënat e

qeverisë , por edhe ato për investi-
met e ndërmarrjeve publike që po
përshpejtohen si dhe pritjet për
përforcimin e ciklit publik infra-
strukturor.

Banka Qendrore, i bazon pla-
nifikimet e saja të fundit në pritjet
për një ambient stabil dhe të para-
shikueshëm vendor, rritje të më-
tejshme të eksportit si dhe një rre-
zik pozitiv siç është përshpejtimi I
procesit të integrimeve euroatlan-
tike. Në përgjithësi , pritet të kemi
baza të shëndosha të ekonomisë
vendore, me një potencial solid për
rritje, i përkrahur edhe nga aktivi-
teti kreditor i bankave, me mun-
gesë të presionit të inflacionit apo
rritjes më të madhe të çmimeve
dhe mungesës së balansit në po-
zitën e jashtme. 

Gjithashtu është ulur prej 2.5
në 2.25 për qind shkalla themelore
e kamatës në bazë të së cilës

bankat llogarisin kamatat e kredi-
ve apo edhe më tej është liberali-
zuar politika monetare si rrjedhojë
e mungesës së presionit në tregun
devizor nga sektori i jashtëm,
pritjet stabile të biznesit vendor,
dhe në kushtet e rritjes së kursi-
meve dhe shkallës stabile të infla-
cionit. Shtysë për këtë kanë dhënë
edhe institucionet evropiane
bankare me politikat e tyre në eu-
rozonë.

Lidhur me rreziqet potenciale
për ekonominë vendore ato ndër-
lidhen me kushtet stabile politike

që pritet të ndikojnë pozitivisht në
besimin e subjekteve ekonomike
dhe vendimeve të tyre për të inve-
stuar, si dhe recesionin potencial
global ku momentalisht mund të
flitet vetëm për ngadalësimin e
ekonomisë botërore dhe akoma jo
për recesion, paqartësitë lidhur me
daljen e Britanisë së madhe nga
BE apo Brexit si dhe rreziqet gjeo-
strategjike.

Ndryshe pritet që në vitet 2019
dhe 2020 të ketë ulje të çmimeve
të naftës si dhe rritje të investime-
ve të huaja dhe publike. (F.P)

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 9 maj - Komisioni Antikorru-
psion dje mbajti mbledhje në të
cilën hapi disa lëndë sipas zërave,
pas paraqitjeve nga qytetarë dhe
parti politike. Kryetarja e Komisio-
nit, Biljana Ivanovska, pas para-
qitjes së VMRO-së hapi procedura
për gjashtë lëndë të ndara për kor-
rupsion dhe konflikt interesi për
raste të lidhura me pushtetin. Janë
hapur procedura për lëndët “Kullat
e mbretit" (Carevi kuli) dhe "Glo-
bal”, “Një euro për kishën, një për
Vicen”, për ndërmarrjen “MHE To-
polki” për ndarjen e tokës për hi-
drocentralin Topolki, për lëndën
“Tokë në kazermë” për shkak të dy-
shimit se Sasho Bërndevski ka
blerë 18.462 metra katrorë me
çmim të volitshëm të ulët nga
kryetari i atëhershëm i Strumicës,
Zoran Zaev, për ndërmarrjet greke
të ministrit të Shoqërisë Informa-

tike, Damjan Mançevski dhe pro-
cedura për lëndën “Ndërmarrjet
bullgare të Zaevit”. Për konflikt in-
teresi është hapur rasti për punësi-
min e vajzës së deputetes Katerina
Kuzmanovska nga LSDM në Kli-
nikën për Gjinekologji, me, siç ish-
te theksuar, të drejtë diskrecioni të
drejtorit dhe ministrit të Shëndetë-
sisë. “Për ndërmarrjen ‘MHE To-
polki” ku njëri prej pronarëve është
Koço Angjushev përmes ndër-
marrjes Fero Invest, ndërsa vëllai i
tij, Todor Angjushev është drejtor
dhe ka ndarë tokë ndërtimore me
anë të marrëveshjes së drejtpër-
drejtë në Drenovë për ndërtimin e
hidrocentralit Topolki”, sqaroi Iva-
novska. 

Edhe pse epilog gjyqësor ka për
rastet “Global” dhe “Një euro…”,
kryetarja e Antikorrupsionit thotë
se ata janë të obliguar t’i hapin
lëndët dhe t’i hetojnë sepse u janë

parashtruar. Anëtarët e Komisio-
nit do të shqyrtojnë edhe para-
qitjen nga partia opozitare për gja-
shtë persona për mospërputhje të
funksioneve. Me propozim zë Iva-
novskës është hapur lëndë edhe
për shitjen e tokës afër Holidej In
për dyshime lidhur me bashkimin
e tyre, por edhe për rrezikim të
mjedisit jetësor.

U hap lëndë edhe për hetimin
e furnizimeve të Klinikës për He-
matologji dhe nëse u.d. drejtore-
sha Irina Panovska Stavridis ka
ndikuar ndaj vendimmarrjes gjatë
furnizimit të barërave, sepse është
vajza e pronarit të veledrogerisë
“Dr. Panovski”, si dhe për avancim
të të punësuarve pa arsim profe-
sional, për ndikim dhe nepotizëm.
Gjithashtu për të do të hetohet
edhe nëse pas zgjedhjes së sërish-
me për u.d. drejtoreshë, ka dorë-
zuar listë anketuese në Antikorru-

psion. KSHPK poashtu me inicia-
tivë të veten, siç ka theksuar anëta-
ri Nuri Bajrami në bazë të njohuri-
ve nga mediat ka hapur rast për
furnizimin e katër veturave në Ko-
munën e Strugës në vlerë prej 114
mijë euro, një nga ato veturë “Audi
A6” që siç është publikuar në me-
dia do të jetë për kryetarin e ko-
munës së Strugës, Ramiz Merko
dhe ka kushtuar 67 mijë euro.

Me propozim të Bajramit,
KSHPK ka hapur rast edhe për
furnizim të veturës “BMV” në vlerë
40 mijë euro nga ana e kryetarit të
Gjykatës Supreme, Jovo Vangel-
lovski. Antikorrupsioni ka hapur
rast edhe për dyshimet se Zoran
Karaxhovski, ish kryetar i Këshillit
gjyqësor, Kole Shterjev, kryetar
aktual i Këshillit të Prokurorëve
publik dhe Jovo Vangellovski,
kryetar i Gjykatës Supreme, tre
vite radhazi kanë marrë paushall

mujor prej 100 mijë denarë. Baj-
rami ka propozuar ngritjen e pro-
cedurës kundërvajtës për drejto-
rin e SHA për ekonomizim me
hapësirë të biznesit në pronë sh-
tetërore pasi në Listën anketuese
nuk ka specifikuar se është anëtar
joekzekutiv në dy Borde zgjedho-
re. KSHPK do të përgjigjet edhe
në opinionet lidhur me konfliktin
e mundshëm të interesit dorëzuar
nga ana e disa institucioneve. Mes
tyre është edhe kërkesa e NP
“Rrugët e Maqedonisë” lidhur me
lëndët gjyqësore për kompensim
të dëmit që si ekspert gjyqësor pa-
raqitet një mjeke, e cila njëherësh
e ka kuruar pacientin i cili e ka
ngritur ankesën. Pas paraqitjes së
një qytetari anonim, Komisioni ka
hapur lëndë edhe lidhur me fi-
nancimin e ballafaqimit të kandi-
datëve presidencial në TVM. Poa-
shtu, kryetarja e Komisionit duke
u përgjigjur në pyetjen, tha se An-
tikorrupsioni e ka shqyrtuar ra-
stin me raportin revizor të punës
së servisit publik radiodifuziv dhe
se në një nga seancat e ardhsh-
me, me siguri do të hapet lëndë
edhe mbi këtë rast.

Në seancën e djeshme janë ha-
pur edhe lëndë nga qytetarë për
parregullsi zgjedhore, të cilët e
kanë përdorë aplikimin e KSHPK-
së. Antikorrupsioni do të shqyrtojë
edhe lëndë lidhur me zgjedhjen e
arsimtarëve në tituj shkencor për
një nga fakultetet e UKM-së, punë-
sime në Institutin për radiologji,
për nostrifikim të diplomave…

PARASHIKIMET E BANKËS QENDRORE

Rritja ekonomike do të mbështetet nga konsumi vendor
Në fillim të vitit 2020 do të lëshohen në qarkullim monedhat prej 10 dhe 500 denarë me
pamje që do të përmbajnë si deri tani edhe simbole të kulturës shqiptare

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

ANTIKORRUPSIONI HAP DISA LËNDË KUNDËR ZYRTARËVE NË PUSHTET

Heton Zaevi, Angjushevi, Merko...
KSHPK ka hapur rast
edhe për furnizim të
veturës “BMV” në vlerë 40
mijë euro nga ana e
kryetarit të Gjykatës
Supreme, Jovo
Vangellovski.
Antikorrupsioni ka hapur
rast edhe për dyshimet se
Zoran Karaxhovski, ish
kryetar i Këshillit
gjyqësor, Kole Shterjev,
kryetar aktual i Këshillit
të Prokurorëve publik
dhe Jovo Vangellovski,
kryetar i Gjykatës
Supreme, tre vite radhazi
kanë marrë paushall
mujor prej 100 mijë
denarë

Koha
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Shkup, 9 maj - Me përparësitë dhe përfitimet
që i sigurojnë programet mësimore të orien-
tuara, deri më tani janë njoftuar nxënësit e
mbi 180 shkollave në vend, në kuadër të kar-
vanit "Zgjidh arsimin profesional". Ky kar-
van, i organizuar nga Ministria e Arsimit
është pjesë e fushatës promovuese për
rrënjosjen e miteve që shpesh ndërlidhen
me drejtimet profesionale, ka zhvilluar akti-
vitete në komunat e rajonit të Shkupit, Vele-
sit, Shtipit, Gostivarit dhe Tetovës.

"Karvani 'Zgjidh arsimin profesional' ka
për synim që me takime të drejtpërdrejta
me nxënësit, por edhe me prindërit e tyre
t’ua përafrojë faktet për arsimin profesional
që shpesh ndërlidhen me shumë mite në ko-
munikimin publik, si dhe në bisedat e përdit-
shme ndërmjet qytetarëve. Kundrejt bindjes
së krijuar tek nxënësit dhe prindërit se sot pa
fakultet nuk mund të gjendet punë, të dhë-
nat e Agjencisë së Punësimit thonë se 58 për
qind e punësimeve të reja të planifikuara
janë për kuadër me arsim të mesëm. Edhe
një fakt shumë i rëndësishëm është se 45
për qind e të rinjve deri në moshën 24 vjeça-
re në Maqedoninë e Veriut janë të papunë
sepse dituritë dhe shkathtësitë e tyre nuk
janë në përputhje më kërkesat e tregut të
punës", thotë Arbër Ademi, ministër i Arsimit
dhe Shkencës.

Fushata "Zgjidh arsimin profesional", në
kuadër të së cilës u zhvillua karvani, ka dy
komponentë themelorë: i pari është infor-
mimi i nxënësve për mundësitë që i ofron
arsimi i mesëm profesional, si përvetësimi i
kualifikimeve dhe shfrytëzimi i njohurive,

qasje më e lehtë në vendin e punës dhe ngja-
shëm, kurse komponenti i dytë ka karakter
promovues, respektivisht i përfaqëson të
gjitha drejtimet dhe profilet arsimore që i
ofrojnë shkollat e mesme profesionale në
vend. Karvani filloi më 19 prill, kurse deri më
29 maj do të vizitojë edhe 170 shkolla fillore
në vend, ku numri i përgjithshëm i lokacio-
neve ku zhvillohet kjo fushatë do të jetë mbi
350.

Përveç të gjitha drejtimeve dhe profileve
arsimore që i ofrojnë shkollat e mesme pro-
fesionale në vend, në kuadër të këtij karvani
dhe fushate, prezantohen edhe investimet e
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me të ci-
lat ngritët cilësia për këtë lloj të edukimit.
Nxënësit dhe prindërit e tyre kanë mundësi
të njoftohen me plan-programet e reja më-
simore dhe me 1040 programet e dizajnua-

ra mësimore modulare që do të fillojnë në
shtator. Po ashtu, vizitorët e karvanit si dhe
ata që informohen përmes adresës së inter-
netit odberistrucno.mk dhe faqes së Face-
book, kanë mundësi të shohin se rritet për-
qindja e trajnimit praktik në edukimin e
përgjithshëm, që do të thotë kreativitet dhe
dinamizëm më i madh në mësim. Me me-
sazhin "Zgjidhin arsimin profesional, edhe e
mesme edhe e vlefshme" kjo fushatë do të
bëjë përpjekje t’i shkatërroje mitet, ndër të
cilat edhe mitin se kushtet në shkollat e me-
sme profesionale nuk kanë ndryshuar me
vite. Nga MASH-i bëjnë të ditur se në pesë vi-
tet e kaluara ka investuar mbi 5.5 milionë
euro në avancimin e kushteve në shkollat e
mesme profesionale, duke ndërtuar objekte
të reja, furnizim me pajisje dhe themelimin
e kompanive reale shkollore. (Q.A)

65-vjeçari
ndërron jetë në
Kriva Pallankë
Kriva Pallankë, 9 maj - Në një aksi-
dent të rëndë trafiku që ka
ndodhur dje në rrugën magjistra-
le A2, Kumanovë-Kriva Pallankë
drejt vendkalimit kufitar Deve
Bair, ka ndërruar jetën S.S. 65
vjeçar nga Shkupi, i cili ka drej-
tuar me automjetin. Sipas infor-
macioneve zyrtare nga MPB-ja,
në aksident kanë marrë pjesë au-
tomjeti motorik “Opel Korsa” me
targa të Shkupit, i drejtuar nga
S.S. (65) dhe automjeti transpor-
tues “Merceses” me targa të Ku-
manovës, i drejtuar nga J.M. (32)
nga Kriva Pallanka. Në këtë aksi-
dent, shoferi i automobilit S.S.
është lënduar rëndë dhe është
dërguar në Shtëpinë shëndetëso-
re “Dimitar Arsov” në Kriva Pal-
lankë, ku rreth orës 15:50 minuta
iu nënshtrua lëndimeve. Ba-
shkudhëtarja e automjetit të
njëjtë, K.S. (56) nga Shkupi është
lënduar rëndë dhe për shkak të
seriozitetit të lëndimeve nga
shtëpia shëndetësore në Kriva
Pallankë është dërguar dhe
mbajtur në Kompleksin e klinika-
ve “Nënë Tereza” në Shkup. Kon-
troll në vendin e ngjarjes ka kryer
Prokurori publik dhe ekipi mbikë-
qyrës nga Stacioni policor nga
kompetenca e përgjithshme - Kri-
va Pallankë.

VAZHDON KARVANI "ZGJIDH ARSIMIN PROFESIONAL"

Mbi 180 shkolla fillore njihen me arsimin profesional
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zejnulla VESELI

Shkup, 9 maj - Deri  në fund të këtij
viti në lagjen Velepolje në Gjorçe
Petrov do të vendoset gur themeli
e Spitalit të ri Shtetëror. “Në
seancën e fundit Qeveria e Repu-
blikës së  Maqedonisë së Veriut e
miratoi informatën për proce-
durën për ndërtimin e Qendrës Kli-
nike  Universitare . Qeveria e
ngarkoi Ministrinë e Financave dhe
Ministrinë e Shëndetësisë të për-
gatisin kërkesë për shfaqje të in-
teresit për huazim deri te institu-
cionet e huaja financiare,
kreditorë bilateral dhe banka të
huaja komerciale për financimin

e ndërtimit të Qendrës Klinike Uni-
versitare ”, deklaroi Mile Bo-
shnjakovski, zëdhënës i Qeverisë
në konferencë për shtyp.  

Prioritet i këtij vendimi, sipas
Boshnjakovskit, është që të ndër-
tohet një sistem cilësor dhe
afatgjatë të mbrojtjes shëndetë-
sore që do të ofron shërbime në
kushte të volitshme për punë dhe
kuadër mjekësor.

“Pas realizimit të analizës dhe
në bazë të studimit fizibiliti nga
Agjencia për shëndetësi
“AHASE” nga Austria është propo-
zuar koncept i integruar dhe kli-
nika duhet të ketë pesë nivele në
një hapësirë pre 102.000 metra ka-
trorë, 1300 krevate, 20 salla për

operim, 4 salla për anginografi, 8
salla të lindjes dhe 65 ambulanca
për konsultime”, deklaroi Bo-
shnjakovski. Studimi fizibiliti po
përgatitet falas dhe sipas Bosh-
majkovskit  nëse është gati deri në
fund të muajit maj atëherë do ta
dimë dhe vlerën e saktë se sa do të
kushton ndërtimi i këtij objekti.
“Me përfundimit e këtij studimi fi-
zibiliti vijon procesi i Ministrisë së
Financave dhe Shëndetësisë për
gjetjen e mjeteve financiare  për
ndërtimin në kohë të spitalit sh-
tetëror. Nëse procesi zhvillohet si-
pas dinamikës së përcaktuar në
fund të këtij viti do të vendosen
themelet e Qendrës Klinike Uni-
versitare”, deklaroi Boshnjakovski. 

Në pyetjen e gazetarëve se në
seancën e djeshme është biseduar
për operacionin “fshesa” zëdhënësi
Hoxha u përgjigj se në seancë  nuk
është bërë fjalë sa i përket para-
lajmërimeve të kryeministrit Zoran
Zaev për rikonstruim të Qeverisë. 

“Nuk është biseduar në seancë
të Qeverisë për operacionin “Fshe-
sa “ gjegjësisht për shkarkimin apo
emërimin e personave  të ri në
eshalonin e dytë dhe të tretë.  Për
momentin nuk kemi informacio-
ne se kryeministri Zaev po bisedon
më partnerët e koalicioni për
rikonstruim. Nëse do të kemi bi-
sedime të këtilla me siguri se opi-
nioni do të informohet në kohë”,
tha Hoxha.  

Ndërkaq sa i përket pyetjes se
çka ka të re rreth miratimit të ligjit
të ri për Prokurojnë Speciale Pu-
blike dha sa ka gjasa që së shpejti
arrihet marrëveshje midis Qeve-
risë dhe opozitës për këtë çështje,
zëdhënësi Boshnjakovski tha se
bisedimet po vazhdojnë dhe se
nuk mund të japim detaje rreth
këtyre bisedimeve. Bisedimet do
të vazhdojnë edhe sot dhe pasi të
kemi informata në kohë do të
informojmë opinionin, informoi
ai. (Z.V.)

Vizita e papës,
afirmim i
pozicionit
ndërkombëtar 
Shkup,  9 maj - Vizita e kryetarit
të Kishës Katolike të Romës
është indikator për përshpejti-
min e integrimit të vendit
tonë, së shpejti si anëtare e
NATO-s dhe drejt  anëtarësi-
mit të barabartë në Bashkimin
Evropian, deklaroi në pres
konferencë në  Qeveri
zëdhënësi i saj, Mile Bo-
shnjakovski, duke theksuar se
së shpejti, me siguri javën e
ardhshme do të publikohen të
dhënat për atë se sa ka kush-
tuar vizita e papës në Repu-
blikën e Maqedonisë së Veriut.
“Pas pothuajse tre dekadave
ne kemi përcaktuar pozicionet
e vendit tonë që e përm-
bledhur në një fjali Maqedo-
nia Veriore si shtet anëtar i
NATO-s me fillimin e negocia-
tave të pranimit në BE bëhet
një pjesë aktive dhe e bara-
bartë e botës demokratike të
zhvilluar perëndimore”, tha
Boshnjakovski. Ai theksoi se
përfitimet që kjo vizitë i solli
në Maqedoni Veriore janë të
paçmueshme dhe tha se sh-
penzimet financiare do të pu-
blikohen  menjëherë pasi ato
të jenë gati, duke shtuar se
nuk mund të përcaktojë saktë-
sisht se në cilën ditë do të
ndodhë. 

SHKUPI ME QENDËR TË RE KLINIKE

Në fund të këtij viti vendosen themelet 
Qendra Klnike duhet të
ketë pesë nivele në një
hapësirë pre 102.000
metra katrorë, 1300
krevate, 20 salla për
operim, 4 salla për
anginografi, 8 salla të
lindjes dhe 65
ambulanca për
konsultime 
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Katër të rinj kapen me
marihuanë 
Policia e Tetovës, të mërkurën mbrëma rreth orës 21
e 55 minuta, në rrugën lokale Kopanicë –Tudencë,
kanë ndaluar veturën e tipit “Mercedes” me targa të
Tetovës, të cilën e ka drejtuar 22 vjeçari S.S. nga Teto-
va, ku në veturë si bashkudhëtarë kanë qenë 21vjeça-
ri A.L. nga Tetova, 20 vjeçari B.I. nga fshati Poroj si dhe
një 17 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit të kryer ndaj
tyre është gjetur marihuanë dhe tre personat janë
arrestuar dhe mbajtur në Stacionin policor Tetovë,
ndërsa 17 vjeçari do të thirret në Stacion policor për
zbardhjen e plotë të rastit, ku edhe do të pasojnë pa-
rashtresa adekuate.

Arrestohen dy përdorues të
drogës në Tetovë
Të mërkurën rreth orës 10, në rrugën “Strasho Pinxhur”
në Tetovë, në parkingun e një ndërtese, janë vërejtur 27
vjeçari R.H. dhe 31 vjeçari M.M. duke konsumuar drogë.
Dy personat në fjalë janë arrestuar në stacionin policor
Tetovë. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Aksidentohet këmbësorja 
77-vjeçare
Të mërkurën rreth orës 10 e 20 minuta, në parkingun në
rrugën “Iliria” në Tetovë, furgon i tipit ”Fiat Dukato” me
targa të Shkupit, të cilin e ka drejtuar 34 vjeçari N.M.
nga Shkupi, ka aksidentuar këmbësoren 77 vjeçare B.N
nga Tetova. Gjatë aksidentimit B.N. ka marrë lëndime
të rënda trupore dhe me të njëjtin furgon është dërguar
dhe mbajtur në Spitalin klinik të Tetovës për mjekim të
mëtutjeshëm. Është kryer inspektimi komplet në ven-
din e ngjarjes.

Lëndohet një punëtor në Gostivar
Në rrugën “Borçe Jovanovski” në Gostivar, të mërkurën
rreth orës 16 e 30 minuta, duke shkarkuar hekur përfor-
cues, nga rimorkio e mjetit ngarkues “Mercedes” me
targa të Gostivarit, 34 vjeçari N.E. nga Gostivari ka marrë
lëndime të rënda trupore. Menjëherë është dërguar
në spitalin e përgjithshëm “Ferid Murat” në Gostivar, ku
pas dhënies së ndihmës mjekësore, i njëjti është tran-
sferuar në Qendrën klinike “Nënë Tereza” në Shkup.
Janë kryer inspektimet në vendin e ngjarjes dhe pu-
nohet në përcaktimin e shkakut dhe rrethanave lidhur
me lëndimin e tij

Dërgohen 40 vetura në stacionin
për kontroll teknik
Në rajonin e Pollogut, dje prej ora 8 deri ora 16, policia
ka realizuar aksion kontrollues në të cilin gjithsej janë
përfshirë 62 vetura. Prej këtyre, 41 janë dërguar në sta-
cionin për kontroll teknik. Sipas zëdhënësit të policisë
së Tetovës, Fatmir Rexhepi, prej tyre 14 kanë qenë tek-
nikisht të parregullta, gjegjësisht janë konstatuar par-
regullsi në pajisjet e frenimit kështu që të njëjtat
menjëherë janë larguar nga trafiku. Krahas kësaj, është
konstatuar se, një veturë në Tetovë ka qenë e paregji-
struar dhe një vozitës në Gostivar nuk u është përmbaj-
tur përkufizimeve të parapara ligjore për vozitës fille-
star. Shkeljet e konstatuara gjatë këtij aksioni
kontrollues janë rrumbullaksuar me 17 fletëpagesa
për kundërvajtje, 4 kërkesa për vazhdimin e proce-
durës për kundërvajtje për personin juridik dhe me 2
fletëpagesa të detyrueshme për kundërvajtje. Qëllimi
i këtij aksioni kontrollues është që në kohë të bëhet,
zbulimi, sanksionimi dhe mënjanimi i parregullsive
teknike tek automjetet pjesëmarrës në trafik, si dhe
lloje tjera të shkeljeve. (U.H)

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 9 maj - Kyçjet ilegale në rrjetet e
ujësjellësit dhe të kanalizimit në Te-
tovës janë të rëndomta, kurse deri më
tani asnjë padi penale nuk është ini-
ciuar. Edhe pse zakonisht këto raste
ndodhin gjatë ndërtimeve të objekte-
ve të ndryshme apo lokaleve, por edhe
pallateve, por deri më tash nuk ka
informacione se është iniciuar ndonjë
padi penale, sepse kyçjet ilegale zako-
nisht dëmtojnë edhe rrjetin e ujësjel-
lësit edhe infrastrukturën rrugore. Ra-
stet e këtilla janë vërejtur gjatë javës së
kaluar në Tetovë kur është denoncuar
një qytetar nga ana e banorëve se gjatë
orëve të natës, kryen kyçje në sistemin
e ujësjellësit. Nga Ndërmarrja Publike
Komunale Tetovë –Tetovë thonë se kjo
është dukuri e vjetër në këtë qytet, se-
pse kanë ekzistuar edhe në të kaluar
persona të tillë që bëjnë kyçje. 

“Në Çarshinë e Epërme, kyçja është
bërë me dëmtimin e asfaltit, dhe ape-
li ynë ka qenë që qytetarët gjithmonë
të paraqiten sepse kyçja ka qenë falas,
kur u rregullua rruga në “Murat Baftja-
ri”dhe gjithë kyçjet kanë qenë falas nga
NPK-ja dhe Komuna, madje kemi bërë
apel që të bëjnë këta kyçje. Por, gjith-
monë ka raste ku ndodhin veprime të

këtilla, mundohemi t’i luftojmë këto
dukuri negative, përmes kontrolleve
në teren. Si rast, jemi në dijeni, kanë
shkuar ekipet tona, kanë bërë një ra-
port se si ka ndodhur rasti”, tha drejto-
ri i NPK-së, Xhelal Ceka. Zakonisht
kyçjet qytetarët i kryejnë gjatë orëve të
natës, duke rrezikuar edhe veten e tyre
vetëm e vetëm që të shmangin një sasi
simbolike për kyçje në atë sistem për të
cilin përkujdesen punëtorët e ndër-
marrjes. Në ndërkohë, nga NPK-ja
theksojnë se qytetarët nuk kanë ne-
vojë të bëjnë kyçje në të zezë në rrjetet
e ujësjellësit apo kanalizimit. “Ata nuk
kanë nevojë të bëjnë kyçje në të zezë,
sepse kyçjet mund të bëhen edhe lega-
le, pra ne si ndërmarrje jemi në dispo-
zicion të qytetarëve, sepse shuma
është shumë e vogël dhe kyçja mund
të bëhet për një vlerë simbolike, kurse
kur vetë qytetarët e kryejnë, atëherë
edhe mund të dëmtojnë gypin e ujë-
sjellësin që ka ndodhur shpesh herë
në të kaluarën”, sqaron Ceka. Nga kjo
ndërmarrje thonë se është shumë nor-
male që qytetarët të kërkojnë zgjidhje

për kyçje në këto sisteme, por jo në
mënyrë ilegale. Kyçjet, sipas drejtue-
sve, kryhen nga punëtorët profesional
të ndërmarrjes. 

“Është shumë normale se qytetarët
gjatë ndërtimeve të shtëpive, pallate-
ve apo lokaleve të ndryshme duhet që
të kyçen. Por nuk duhet që të bëhet në
mënyrë ilegale, dhe kyçjet që bëhen
nga ana e Ndërmarrjes Publike komu-
nale janë më profesionale, nuk dëm-
tojnë rrjetin dhe kjo është një element
prezent një kohë të gjatë që qytetarët
vazhdojnë të bëjnë kyçje ilegale, që
është dukuri negative, është vepër pe-
nale dhe duhet të dënohet”, deklaroi
Ceka. Dukuri të këtilla ka edhe në
lagjet tjera, ku shumë qytetarët vet
kryejnë kyçjet dhe dëmtojnë rrugët. Si
për ironi, zakonisht kyçjet ilegale
ndodhin pikërisht pas asfaltimeve të
rrugëve që edhe tregojnë pamjet
nëpër rrugët e Tetovës, ku nuk ekzi-
ston asnjë rrugë pa e dëmtuar nga
prerjet ose nga kyçjet ilegale, ose nga
defektet tjera në rrjetet e ujësjellësit
dhe kanalizimit. 

Shkup, 9 maj - Fitimi neto i kompanisë
telekomunikuese Telekom në tre
muajt e parë të vitit 2019 shënon rritje
prej 5.1 për qind. Të ardhurat nga shitja
janë rritur për 0.7 për qind dhe janë
2.519 milionë denarë, ndërsa fitimi
operativ para interesit, tatimimit dhe
amortizimit (EBITDA) në fund të tre
muajve të parë të vitit 2019 është
zvogëluar ndjeshëm për 0.8 për qind
në krahasim me vitin e kaluar, njoftoi
Telekomi. Në tre muajt e parë të këtij
viti kompania arriti ta rrisë edhe pjesë-
marrjen e abonuesve në telefoninë ce-
lulare për 1.2 për qind dhe numri i tyre
i përgjithshëm është 1.188 abonues
dhe pjesëmarrje prej 49.6 për qind në

tregun e telefonisë celulare, sipas
vlerësimit intern. Të ardhurat e shërbi-
meve jofolëse celulare në fund të tre
muajve të parë të vitit 2019 janë rritur
për 10.8 për qind në krahasim me pe-
riudhën e njëjtë të vitit të kaluar, si re-
zultat i të ardhurave të rritura prej In-
ternetit në celular dhe komunikacionit
më të madh GPRS si edhe përdorimit
të rritur të modeleve tarifore të të dhë-
nave. Nga TM njoftojnë se shënojnë
rritje për 2.8 për qind të të ardhurave të
internetit me shitje me pakicë. Në
fund të tre muajve të parë të vitit 2019
ka rritje të abonuesve në internet me
shtrirje të gjerë për 5.2 për qind, ndër-
sa numri i përgjithshëm është 197.5

mijë abonues. Të ardhurat nga televi-
zion digjital nga ana tjetër janë rritur
për 14.4 për qind. Kanë regjistruar
edhe rritje prej 9.4 për qind të abonue-
sve IPTV dhe për 8.3 për qind të familje-
ve të mbuluara me optikë në krahasim
me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
“Trendi pozitiv është i pranishëm në
më shumë segmente të punës tonë.
Kemi rritje të numrit të parapaguesve
me internet me shtrirje të gjerë, abo-
nuesve IPTV, në vazhdimësi e zgje-
rojmë edhe rrjetin optik me çka sigu-
rojmë qasje në teknologjinë më të lartë
dhe internet super të shpejtë...”, dekla-
roi drejtori kryesor ekzekutiv i Teleko-
mit, Nikolla Lushev.

Telekom rrit fitimin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DUKURIA E KYÇJEVE ILEGALE NË UJËSJELLËS

Kyçjet ilegale, asnjë
dënim deri më tash
Si për ironi, zakonisht
kyçjet ilegale ndodhin
pikërisht pas asfaltimeve
të rrugëve që edhe
tregojnë pamjet nëpër
rrugët e Tetovës, ku nuk
ekziston asnjë rrugë pa e
dëmtuar nga prerjet ose
nga kyçjet ilegale ose nga
defektet tjera në rrjetet e
ujësjellësit, kanalizimit
Koha
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T
autologjia është një nocion
me etimologji greke. Tauto
përkthehet-njësoj dhe logos
që nënkupton fjalë. Pra pak a

shumë fjalë e njëjtë. Retorika e njeh si
përsëritje të një qëndrimi të njëjtë apo
mendimi me fjalë të njëjta apo të
ndryshme, duke mos paraqitur argu-
mente të forta. Në aspektin logjik tau-
tologjia përshkruhet si përsëritje e
konkluzionit të njëjtë me shprehje të
ndryshme gjuhësore, por si zëvendë-
sim për dëshminë. Në matematikë që
për shumicën është më i njohur, para-
qet një rezultat të saktë, pavarësisht
rrethanave. Dy versionet e para, reto-
rik dhe logjik, më shumë i përkasin
ngjarjeve politike në Ballkan. Ai mate-
matik, kryesisht pritjeve të banorëve.

Dy kanë qenë fjalët që më kanë
bërë shumë përshtypje kur kam qenë
I vogël “bëhet mirë” edhe “na vjen dita
edhe neve”. E para gjithmonë përdorej
disi në momente dëshpërimi, mjet
ngushëllimi kur statistikat e ngjarjes
nuk ofrojnë shumë shpresë. Shqip-
tarët e përdorin këtë shprehje, por
edhe të gjithë popujt e Ballkanit.
Ngjashëm dhe ndryshëm në nuanca
përdoret si fjalë.“Hajt se bohet mirë”,
thonë shembull edhe në momentin
kur je duke u “fundosur”.Simbolika e e
shprehjes “na vjen dita edhe neve”,
kryesisht përdoret me ngrit moral në
momente poshtëruese. Shembull kur
të keqtrajton fqiu ose dikush që në atë
moment ka fuqi absolute mbi ty. Ose
shembull partia në pushtet. Në Ko-
sovë e përdorin edhe një shprehje
tjetër: “me rendësi me pas shneten”.
Këto shprehje disi e përshkruajnë
shumë edhe jetën, por edhe politikën
në Ballkan. Kur bëhen të sinqertë gjy-
sma e më shumë e ballkanasve nuk u
besojnë shteteve të tyre. Gjysma men-
dojnë se e gjithë mënyra për mbijete-
së është me shujtë ose me hesht.

Ngjarjet politike në Ballkan pak a
shumë ka decenie që kanë eskaluar.
Këto ngjarje i kanë bërë njerëzit ta
shohin vetën në vendlindjet e tyre si të
përkohshëm dhe sidomos, mbi të
gjitha, si vend të detyrueshëm. Duke
menduar se si e personifikon këtë gjë
që u përzihet ballkanasve në stomak e
nuk dinë pse ndodh dhe si quhet kjo e
vjellë, prapë nuk i gjeta emër si bakte-
rije, por ia gjeta shkaktarin: tauto-
logjia. Ballkanasit e kanë pritur gjith-
monë një ditë më të mirë, por nëse
shikojmë ngjarjet e të shkuarës së
afërt, mund ta kuptojmë se këto janë
realitet abstrakt. E qartë është në Bal-
lkan vetëm që diçka nuk shkon. Ka pa-
tur këtu protesta pafund në të gjitha
vendet, përmbysje pushtetesh, shpal-

lje lirisht, zgjedhjet e para demokra-
tike, të lira, zgjedhjet pas, rikthime,
kalime e tejkalime, zgjedhje pas
ndarjeve të shteteve, pas vdekjeve të
burrështetasve dhe elementeve të tje-
ra shoqërore. Por, disi në Ballkan prapë
dicka nuk shkon.

Një ditë para takimit të Bërnos që
ndodh në Tiranë. Bërno është një pro-
ces shëtitës dhe i rëndësishëm. Është
paralajmëruar që në Beograd nga
kreu slloven që në maj do të flitet edhe
për Kosovën. Ajo që në media shihet
një ditë para është po ashtu tradicio-
nale. Kam përshtypjen se rezultatet
do të jenë të vogla, përveç nëse ka
ndonjë dakordim nga Berlini që mund
të paraqitet si arritje e takimit në krye-
qytetin shqiptarë. Por, gjithsesi nuk
dua të flas për marrëveshjet politike
pasi situata është e qartë. Vendet e
Ballkanit kanë tejkaluar limitet koho-
re kur problemet e tyre është dashur të
arkivohen dhe myken. Por, meqë Pe-
randoria Osmane gjithandej ka qën-
druar pesë shekuj, përse jo edhe tran-
zicioni. Luftërat kanë qenë gërshërët e
së ardhmes për vendet e ish-Jugoslla-
visë, kurse Shqipëria ka patur histori
tragjike në vetvete. Në rrugëtimin e
tyre kur Bashkimi Evropian po for-
cohej duke i dhënë numër flamurit
me yje, shumicën e vendeve procesi I
ka harruar. Rumania dhe Bullgaria

kanë qenë dy shtete me të cilat jugo-
sllavët e pasur janë tallur gjithmonë
pasi për ta nuk kanë patur konside-
ratë. Tani ata janë në BE bashkë me
kroat e slloven. 

Nuk është e udhës të shpërndahet
vetëm zi e terr. Por, realiteti duhet
thënë të paktën për dijeni.

Në një intervistë në gjuhën serbe
pata thënë se të gjithë janë të trau-
matizuar prej luftërave. Kjo doli si
magji. Në mëngjes mora disa telefo-
nata ta përsërisja nëpër televizione.
Dhe, kjo u duk si zbulim. Por, është
fakt që gjeneralizimi apo përgjithësi-
mi nuk është kulturë logjike. Lufta
është stres në vetvete dhe traumatizi-
mi nuk do të thotë se nuk ndodh me
apo pa të drejtë. Përgjithësimi po ash-
tu i njerëzve si kriminel gjenetik, tra-
fikant apo terrorist është natyrisht
kundër logjikës. Por, kryesisht ajo që
shtetasit e këtyre vendeve shumë kul-
turore mendojnë ose dinë më shumë
është e keqja, emrat pezhorativ, ka-
rakteristikat gjeneralizuese dhe
fyerjet e historitë e trishta. Nuk është
koha e bashkim vëllazërimit, por as e
logjikës. Shembull shumë serb men-
dojnë se të gjithë shqiptarët dinë të
pjekin bukë..Kështu mendojnë serbët
për shqiptarët.“A grahin hala jugo?”
është pyetja e shpeshtë që ma bëjnë
shqiptarët e Kosovës kur flitet për

jetën në Serbi. Kryesisht barsoletat ju-
gosllave i përshkruajnë malazezët si
përtac, boshnjakët si budallenj. Kurse
në konstruksionet e zakonshme për
shembull një shqiptar, një serb edhe
një boshnjak, apo një serb, një mala-
zez dhe një boshnjak, natyrisht në
varësi të atij që e tregon ai edhe fiton.
Këto janë gjeneralizime për shkak të
mungesës së kontakteve dhe për dal-
lim prej gjeneralizimeve në funksion
politik, barsoletat nuk janë të dëmsh-
me. Herë herë është edhe ndonjë e
mirë. Por, problem i klases politike në
Ballkan është qeverisja ad hoc dhe
mos ndryshimi, por mbi të gjitha për-
sëritja.

Përgjithësimet. shembull nuk i
lejojnë ngjasimet në shoqëri. Kontak-
tet e tilla janë të natyrshme, por të
rralla pasi aty nuk janë në vija institu-
cionale. Problemet ndëretnike, poli-
tike, dhuna e pranishme, presion e
konfrontimet natyrisht që ndikojnë
dhe nuk besoj që duhet të jesh psiko-
log ti konstatosh kaq trauma. Shem-
bull banorët e Maqedonisë së Veriut e
kanë dëgjuar për 27 vjet negocimin
për emrin.Gati po aq për këtë problem
kanë dëgjuar edhe banorët e vendeve
për rreth.

Në Borca një bukëpjekës nga Ko-
sova e kanë dëgjuar të gjithë Ballkani
dhe për të kanë raportuar mediat nga

Një plak nga
Borca, duke u
kthyer nga
protesta e fundit,
më dhuroi një
monedhë të cilën
e kishte punuar “0
euro” me foton e
Karl Marksit. Dhe,
një fotografi. Më
futi në oborr dhe
më ofroi kafe për
të më thënë se ka
“edhe nga ne…”,
duke me uruar
mirëseardhje.
Politika në
Ballkan ka
përgjegjësi për ta
çuar procesin më
shpejt përpara
pasi ajo ndikon në
jetën e çdo njeriu.
Shumica e
ballkanasve e
dinë këtë dhe
shpesh
rrugëdalje e
shohin vetëm
emigracionin

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Tautologjia Nga
Idro SEFERI



D
isfatat nuk vijnë në di-
skutim për Erdoganin. Aq
më tepër kur bëhet fjalë
për Stambollin. Pasi në 31

mars përfunduan - në thelb -
zgjedhjet komunale në Turqi, ish-
te e qartë se në metropolin e Bo-
sforit do të kishte vazhdim. Edhe
nëse fituesi i zgjedhjeve Ekrem
Imamoglu i partisë CHP e ka marrë
dokumentin e emërimit si kryetar
bashkie i qytetit me 15 milionë ba-
norë, AKP-ja dhe Presidenti i ven-
dit, Recep Tayyip Erdogan përdorin
të gjitha mjetet që të mos e hum-
basin Stambollin. Në fillim u
kërkua të rinumërohen votat në
qarqet me rezultat të ngushtë, pa-
staj u tha se ka pasur parregullsi
me fletët e votimit. Por tani thuhet
se personat që drejtonin njësitë
zgjedhore në kutitë e votimit nuk

kishin qenë nëpunës civilë të sh-
tetit. E çuditshme është vetëm se
të gjithë kryetarët e njësive
zgjedhore qenë anëtarë të AKP-së.
Edhe nëse në zgjedhjet e kaluara
problemet që ndodhën qenë më
shumë se vetëm parregullsi, kë-
shilli i lartë i zgjedhjeve gjithmonë
i pati hedhur poshtë të gjitha anke-
sat e opozitës. Por tani veprohet
me një procedurë tjetër. Një fakt
është megjithatë me rëndësi ven-
dimtare - vendimi i Këshillit të
Lartë të Zgjedhjeve është goditja
finale kundër demokracisë në Tur-
qi.

A lindin pyetje tani? Pse e pra-
non Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve
ankesën e AKP-së? Pse u shty tri
herë vendimi? Si do të reagojnë
bursat për përsëritjen e zgjedhje-
ve në Stamboll? Përgjigje për këtë

nuk ka. Ka vetëm spekulime. Pre-
sionit të Erdoganit nuk i rezistoi as
Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve. Vendi-
mi i Këshillit të Lartë të Zgjedhjeve
veç kësaj është përfundimtar. Ai

nuk mund të kontestohet më.
Taktikisht ishte vendim i zgjuar

zgjedhja e ditës së sotme për sh-
palljen e vendimit. Ditën e parë të
Ramazanit, mundësia që të dalin
në rrugë masa të mëdha njerëzish
për të protestuar është e vogël.
Dhe që vendimi u bë i ditur pas
mbylljes së bursës, tregon se sh-
presohet që tregjet do ta ne-
glizhojnë atë dhe nuk do të rea-
gojnë në mënyrë masive. Por këto
janë llogari të gabuara. Ekspertët e
ekonomisë spekuluan që ditët e
shkuara se Lira turke do të humba-
së në mënyrë masive vlerë përbal-
lë Euros dhe Dollarit, po të përsëri-
ten zgjedhjet. Por një gjë
megjithatë është e qartë: pavarësi-
sht si do të votohet në 23 qershor -
demokracia në Turqi ka humbur

që tani. (DW)

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.
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Një shoqëri, dy gjyqësi! Nga
Delvina KËRLUKU

Turqia i thotë lamtumirë
demokracisë Nga

Erkan ARIKAN

e tërë bota. Kam shkuar në këtë “qy-
tezë” të Beogradit disa herë. Një
herë kam qenë aty tek ca miq për 1
maj. Festa e punëtorëve. Herën e
dytë para furrës “Roma”.Historia
është bërë e ditur dhe nuk dua ta
përsëris. Gjatë protestës së dytë
kundër tij tani ishte gjithçka më
zyrtare. Tamam si protestë. Frika
për pronarin nuk ka se si të mos
jetë. Po rrija diku në fund të turmës
dhe në mes. Zakonisht nuk e kam
traditë të fshihem nëpër ngjarje
sado të vështira janë ato. Teksa pro-
testuesit përfunduan fjalimet dhe
performansin para furrës së parë
të prizrenasit, u nisën tek furra e tij
e dytë. Dhjetë minuta shëtitje. Aty
dola në krye të kolonës bashkë me
kolegët. Përfundoi protesta u
kthyem në këmbë. Në gjysmën e
rrugës doli një zotëri. “Më fal a
mund ta bëj një dhuratë?”, kështu
më tha plaku me rroba punëtorësh
me tiranda, mjëkër bardhë e she-
shir me thurje druri. E pash… “nuk
mund ta refuzoj një kërkesë të tillë”,
I thash dhe u nisa drejt portës. Aty
në murin e jashtëm kishte një pik-
turë. Vodha më shikim drejt obor-
rit dhe pashë qindra skulptura. E
dija që jam shumë i sigurt. “A je i si-
gurt…”, më pyeti operatori im që me
origjinë është nga zona. 

Më tregoi punimet e tij, ftoi ba-
shkëshorten dhe më tha të kam
parë në televizor. Ideja e tij ishte të
më bënte dhuratë një gjest mik-
pritje, derisa po kthehesha nga pro-
testa ultranacionaliste.“Dua të të
them që ka nga ne…dhe je i mirëpri-
tur këtu”, më tha. Ika me dhuratën
dhe e falënderova. Rrugës më nge-
li në mendje zbulimi i tij “ka nga
ne…”.Kjo është në fakt një simbo-
likë e asaj që ballkanasit e kanë të
përbashkët, për të treguar mirësi
në kohë të vështira. Këtë e kanë
edhe shqiptarët. Por, ka nga ne në
këtë rast nënkupton llojin dhe
frymën. Ka në Ballkan serb e shqip-
tarë që ndajnë bashkë ide, ka kroat
e serb, e maqedonas e malazez,
mysliman e serb dhe nga të gjitha
llojet. Ata thjesht jo gjithmonë janë
në dijeni të njerëzve si plaku nga
Borca apo njerëz të tjerë. Politika
flet shumë dhe nuk lejon.

Mungesa e energjisë pozitive e
ka kthyer shpesh Ballkanin në një
vend malinj dhe numri i diasporës
vetëm është thelluar. Problemi
ndodh kur tani nuk duan të rrinë
shumë as ata që kanë. Shumica e
ballkanasve e dinë se shtet e tyre
nuk funksionojnë shpesh dhe pas
një kohë të shkurtër nëse asgjë nuk
i lidhë, i lidhë mafia, korrupsioni,
ankesat, gjykimet, gjobat, admini-
strata, zvarritja, mjeku, spitali, ope-
racioni, fotografi, mungesa, keqtraj-
timi, pritja dhe qindra fjalë e
nocione të tjera. Ata e dinë që nuk
janë fajtorë shpesh për fatin e tyre
dhe sistemet ku jetojnë, por ata thje-
shtë nuk e kanë idenë si të dalin nga
“tautologjia” përveç emigracionit.

(Autori është kolumnist
i rregullt i gazetës KOHA)

Sh
kenca e psikiatrisë
rreket të studiojë
një sërë shqetësi-
mesh të personalite-

tit, nga disocimi deri te skizofre-
nia. Kjo është një sëmundje e
rëndë, sepse e cenon perceptimin
mbi vetveten, pra të identitetit,
duke shkaktuar pasoja të mëdha:
turbullimin e kujtimeve për të
shkuarën, dëshirën për të braktisur
mjedisin normal, shtysën për të
ushqyer një gjendje çorodie iden-
titeti, përpjekjen për të hyrë në
“lëkurën” e një personalitet tjetër. 

Në mjedisin tonë, si në çdo
mjedis tjetër, ka njerëz të tillë, “të
sëmurë” që nuk gjejnë “derman”,
por ka edhe të tillë që
rrugëzgjidhje kanë gjetur, duke u
konvertuar në parti. Kjo “elitë” po-
litike e iniciuar nga një grup i cak-
tuar, të udhëhequr nga një ideo-
logji e caktuar, koncize,
trashëgohet brez pas brezi, nëse
partia ka strategji trashëguese.
Jemi dëshmitarë të kohës se si
regjimi Millosheviqjan u rrënjos
thellë në mendje dhe shpirtin e
serbëve. Ka nga ata që akoma kanë
nostalgji për kohën Jugosllavisë së
Titos, të Shqipërisë së Enverit apo
për Maqedoninë e Gruevskit… 

Por, ata që kanë përjetuar kthe-
trat e atyre regjimeve, e dinë se
çfarë cenimi u është bërë persona-
liteteve të tyre. Ishin këta “viktima”
që me të gjithë fuqinë, u dhanë
fund këtyre regjimeve. Në skenën

tonë, në Maqedoninë (e Veriut),
pas 17 viteve regjim nga djathti-
stët, vijnë të majtët (LSDM), kësaj
radhe me një fytyrë prej “engjëlli”,
kështu e perceptojnë paraardhë-
sit tanë që mbijetojnë nga regjimi
në regjim. Kjo elite politike ka hyrë
në skenë duke turbulluar historitë
e së shkuarës. Është fakt që, e ka-
luara mbetet e kaluar, por po u
rizgjua me tiparet e vjetra, ka
mundësi ta përsëris veten me
marrëzitë e harruara. dhe kjo
përbën rrezik... Prandaj, duhet të
shkunden nga dremitja edhe ata
intelektualë shqiptarë që deri dje
ishin protagonistë të qeverisë maj-
tiste, ndërsa sot tulaten, fshihen,
heshtin e nuk e gjejnë dot kurajën
t’i kundërpërgjigjen me armët e
dijes e të arsyes dalldisë antishqip-
tare, qoftë asaj të prodhuar “me
forcat tona”, qoftë edhe asaj të im-
portuar “falas” nga Evropa. 

Diskriminimi dhe segregacioni
i gjykatave të Maqedonisë kundër
shqiptarëve, me vendimet e tyre
selektive,  është fakt që ringjall kuj-
timet e së shkuarës, të një qeveri-
sje me fryme nacionaliste. Situatat
e tanishme gjyqësore janë si pa-
sqyrat  që reflektojnë herë kaltër-
sinë e qiejve, herë baltën në kë-
pucën e luftëtarit. Nuk duhet të
habisë fakti që lexoni këtë shkrim,
as edhe shkrime më të “ashpra” të
kësaj natyre, meqë këto i impo-
nojnë vendimet e institucioneve
tona aktuale, qofshin ato të drejtë-

sisë, apo të ligjzbatueve  të tjerë.
Këto fakte na krijojnë përsiatje që
zunë fillin dekada më parë… Raste
të freskëta janë burgosja e djemve
të rinj, që janë dënuar me shumë
vite burg  për vrasje aksidentale,
ndërsa kur bëhet fjalë për dorasin
maqedonas, që ka kryer vrasje me
paramendim (Almirin e vogël), dë-
nimet janë të ulëta. Këto fakte fla-
sin qartë se akoma shqiptari i Ma-
qedonisë dënohet, jo sipas ligjit,
por sipas “disponimit” (antishqip-
tar) të gjykatësit. 

Klithma e dhimbjes që buçet
në çdo faqe të gazetave, jehon në
vetëdijen e lexuesve si kushtrim
drejtuar të gjithë atyre që i kanë
për në dorë fatet e shqiptarëve (të
Shkupit, Manastirit, Kumanovës,
Gostivarit, Strugës, Resnjës, Kru-
shevës, Dibrës…), në çastet e vësh-

tira të historisë së këtyre trevave. Si
një lumë i nëndheshëm karstik që
rrjedh nën lëkurën e historisë, kjo
prirje e sëmurë gëlon vrullshëm
në sipërfaqe në çaste  kyçe të
shndërrimeve epokale, pikërisht
atëherë kur shpresat e ringjallura
për të ardhmen, ndeshen me ndje-
sitë e përhumbjes dhe të çorodisë
që pushtojnë paradoksalisht sho-
qërinë, institucionet dhe kulturën
shqiptare. Në një mënyrë apo
tjetër, në Maqedoninë tonë, ush-
qehen synimet për të shkallmuar
bazat morale e intelektuale të sh-
qiptarëve, të këtij populli autok-
ton në këtë tokë. Atij ende i duhet
të luftojë ‘për të drejtat më ele-
mentare, siç rasti i gjykimit të drejt,
e për të mos u shuar përmbi dhe’.
Sulme verbale, pastrime etnike,
politika shtrënguese, të cilat tash
së fundi u bashkohen sirenat anak-
ronike e antihistorike që thurin ën-
drra me sulltan, për një rend të ri
sundues, të gjitha këto përbëjnë
sfondin gjeopolitik, ku ngjizet
prapësia ogurzezë antishqiptare,
falë edhe ndihmës së papërtuar
që, për çudinë e të gjithëve, vjen
nga vetë shqiptarët (“e ndershëm”)! 

Thirrja ime, mbase merr karak-
ter ontologjik, dhe na kujton
thirrjen e përshpirtshme që bëri
Nënë Tereza ditën që vuri këmbë
në Shqipëri, kur, pasi zhdaraviti dy-
shimet mbi prejardhjen e saj et-
nike, i ftoi shqiptarët ta donin një-
ri-tjetrin. 

Thirrja ime, mbase merr
karakter ontologjik, dhe
na kujton thirrjen e
përshpirtshme që bëri
Nënë Tereza ditën që vuri
këmbë në Shqipëri, kur,
pasi zhdaraviti dyshimet
mbi prejardhjen e saj
etnike, i ftoi shqiptarët ta
donin njëri-tjetrin

Zgjedhjet komunale në
Stamboll duhet të
përsëriten. Por
pavarësisht si do të
përfundojnë zgjedhjet e
reja, demokracia në Turqi
tashmë ka humbur
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

Zëri i saj i ëmbël ka bërë për
vete shumë gjenerata, ka nisur të
këndojë që në vitet e 80-ta
ndërkohë që Ganimete Jashanica
akoma vijon të jetë një nga emrat
dominues të skenës shqiptare. Ajo
në një intervistë për InfraRed të ga-
zetës KOHA tregon se në skenën
muzikore shqiptare mund të jesh
një zonjë e vërtetë edhe me këngë
të bukura dhe tekste të jashtë-
zakonshme që japin mesazh për
popullin.

KOHA: Na e përshkruaj pak
fillimin tënd në rrugën e muzikës?
Vini nga ndonjë familje mu-
zikantësh apo nevoja, koha dhe
dëshira për muzikën?

Muzikën e filluan dhe pjesë-
tarë të tjerë të familjes time dhe u
rrita me të duke u bë pjesë do-
methënëse për jetën time, në fakt
vëllai im Nexhi e filloi muzikën në
familje, motra ime një talent i pa-
parë, babai im me një ngjyrë zëri të
butë që kur këndonte ilahi në shtë-
pi na rrëqethej trupi, por nuk
mund të mohoj as periudhën kur
unë kisha shumë nevojë për mu-
zikë dhe e mbaja familjen time
nga kënga.

KOHA: Na tregoni ndonjë gjë
për historinë e zërit tuaj? Kur keni
filluar të këndoni?

Ne si familje jemi të gjithë me
një zë të butë madje shpesh kom-
pozitori Naim Krasniqi më thosh-

te që ngjyrën e zërit e pranon e
mbarë bota sepse njerëzit janë në
gjendje të dëgjojnë me orë të tëra
dhe nuk ju pengon aspak.

KOHA: Keni debutuar në ske-
na të ndryshme çfarë iu është da-
shur për t’u përshtatur në të
gjitha këto vende?

Kam filluar të këndoj në vitet e
80-ta, u anëtarësova në SHKA Ra-
miz Sadiku në Prishtinë, më kuj-
tohen vitet e 80-ta kur dëgjoja kë-
shillat e kompozitorit të nderuar
Fahri Beqiri kur më thoshte je vet-
vetja, këndo si Ganimetja mos u
tjetërso e mos emito, por interpre-
to, kam mbajtur në kokë gjith-

monë këto këshilla dhe sot e kësaj
dite i falënderohem dhe kam qenë
gjithmonë vetvetja.

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

Po e vërtetë që njihem më
tepër si këngëtare e këngëve të leh-
ta dhe atyre popullore, kam inter-
pretuar këngë të lehta dhe popul-
lore, jam përpjekur gjithmonë të
gjej këngët që më flenë dhe janë të
përshtatshme për opusin dhe
ngjyrën e zërit tim dhe rëndësi të
madhe ka pasur teksti e mesazhi
që jep kënga, por shumë shpesh e

potencoj që kam pas fat në këngë
që kanë lënë gjurmë dhe për mua
si këngëtare dhe për mbarë opi-
nionin shqiptarë.

KOHA: Kush ka ndikuar më së
shumti në zhvillimet tuaja mu-
zikore?

Ndikim më të madh për suk-
sesin tim ka pasur Naim Krasniqi,
vëllai im Nexhi dhe bashkëshorti
Ismeti.

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

E lodhur kurrë, sepse kënga për
mua është si fëmijët e mi, nuk
lodhem kur këndoj.

KOHA: Keni shkruar ndonjë
tekst këngësh?

Kurrë në jetë nuk ja kam dhënë
vetes atë privilegj që të shkruaj
ndonjë tekst për këngë, ide kam
dhënë shumë për tekste, por të
shkruaj vet jo.

KOHA: Çfarë mund të presin
fansat e muzikës tuaj në muajt
në vazhdim?

Sivjet kam pas plane të shum-
ta, dy këngë janë të realizuara por
ndonjëherë njeriu i bën planet e
nuk realizohen si mendon, po sh-
presoj që në shtator të realizoj të
gjitha që kam pasur, emision gjy-
smë orësh me potpuri këngësh të
mia si dhe dy këngë të reja me vi-
deoklip.

KOHA: Cili është sekreti tuaj,
që në skenë gjithmonë ke shfa-

qur magji me pamje e me vokal?
Nuk kam ndonjë sekret, por

përpiqem të jem gjithmonë vetja
në skenë dhe të përcjellë emocion
tek publiku.

KOHA: Jetoni në...?
Jetoj në Prishtinë.
KOHA: Gjërat janë duke ndry-

shuar në rrjedhën e muzikës ko-
merciale. Çfarë mendimi keni për
këtë?

Muzika komerciale kohëve të
fundit është përhapur shumë në
treg, por kurrë nuk i paragjykoj
askënd pse e bënë këtë gjë, secili e
zgjedh rrugën e vet se si do ecë
përpara me këngën. Unë, për ve-
ten time, kënaqem kur kthej kokën
prapa dhe shoh këngët dhe ba-
gazhin që kam e që do ju lë gjene-
ratave të reja.

KOHA: Cili është instrumenti
muzikor i preferuar i juaji?

Instrumenti im i preferuar
është violina.

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

Mëkat e kam konsideruar
gjithmonë në të dyja kohërat, sa i
përket karrierës muzikore e kam
fjalën kur këngëtari hynë ujërave
të ndotur jam përpjekur që kurrë
të mos hy në atë anë dhe të ruaj
vlerat e mirëfillta të muzikës shqi-
pe, të jap mesazh përmes këngës
popullit tim, madje të ruash vle-
rat e shqipes e konsideroj patrio-
tizëm.

Muzika komerciale
kohëve të fundit është
përhapur shumë në
treg, por kurrë nuk i
paragjykoj askënd pse
e bënë këtë gjë, secili e
zgjedh rrugën e vet se
si do ecë përpara me
këngën. Unë, për veten
time, kënaqem kur
kthej kokën prapa dhe
shoh këngët dhe
bagazhin që kam e që
do ju lë gjeneratave të
reja

GANIMETE JASHANICA
Krenare për bagazhin muzikor që u lë gjeneratave të reja

InfraRed
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Ai u bë një atraksion i vërtetë
edhe në mediat e huaja për shkak
të vizitës që kishte bërë tek ekipi i
Real Madridit dhe tek shtëpia e
Lionel Messi. Gjon Bisaku me
origjinë nga Kosova tashmë po
bën namin në Zvicër. Ai më parë
ka jetuar në shtetin helvetik, ndër-
sa tash jeton në Hamburg të Gjer-
manisë, ka shtetësi zvicerane, gjer-
mane dhe kosovare. Merret me
muzikë tash e tre vite, por këngët i
bën autentike dhe për qejf pasi
nuk e preferon skenën false. Vitin e
kaluar kënga e tij "Ole" konkurroi
për himnin zviceran në kampiona-
tin botërorë në Rusi dhe arriti
majat e pëlqimeve. Është baba i
katër djemve që merren me fut-
boll dhe një familjar i përkushtuar.
Në një rrëfim për InfraRed të ga-
zetës KOHA, Gjoni tregon shumë
gjëra mbi jetën, muzikën, futbollin
etj.

KOHA: Sa kohë u bënë që
merresh me muzikë?

Me muzikë merrem tash e tre
vite afërsisht.

KOHA: Po sa i kënaqur je nga
muzika dhe a e ke arritur qëlli-
min?

Nuk jam këngëtarë i rëndomtë
dhe nuk dua të bëhem këngëtarë,
unë me këngët vetëm që e shfaq
dashurinë time me familjen time

dhe atë që e përjetojmë, kam dë-
shirë të bëj këngë autentike dhe jo
komerciale.

KOHA: A e ke menduar që në
moshë të re që do merresh me
muzikë?

Si i vogël kam adhuruar futbol-
lin por edhe muzikën e kam
shijuar.

KOHA: Skena të ka tërhequr
gjithmonë?

E dua skenën e vërtetë ashtu si
është pa skenarë false.

KOHA: Krahas muzikës, a ka
ndonjë aktivitet tjetër me të cilin
merresh?

Përpos muzikës unë jam
përkushtuar shumë pas 4 djemve
të mi, ata janë të angazhuar
shumë pas futbollit dhe unë e ba-
shkëshortja mundohemi që fë-
mijët të jenë të gëzuar me përk-
rahjen tonë.

KOHA: Je përfolur se je tifoz i
Messit dhe ke vizituar atë në shtë-
pi, mund të na e përshkruani
gjithë këtë ngjarje?

Përpos shumë gjërave të tjera,
më kryesorja ishte kur patëm ftesë
dy herë nga Real Madrit dhe kur
morëm dhuratë nga Lionel Messi.

KOHA: Gjithashtu po bën një
plan për mbledhjen e të gjithë
tifozëve të tij shqiptarë për t’i
shkuar befasi tek shtëpia? Na e
shpjego pak planin…

Ishte shumë kënaqësi poashtu
kur shkova tek shtëpia e Lionel
Messit dhe bëra një dhuratë për të
foton e Nënë Terezës, kurse perso-
naliteteve të Real Madridit ju dhu-
rova në gjuhën spanjolle librin e
Ismail Kadaresë. Ne kemi bërë
edhe një këngë që titullohet "Ole"
dhe që në Zvicër ka pasur shumë
sukses duke u radhitur në toplistat

e vendit të parë. Tani kemi edhe
një projekt ku me një këngë do e
përshkruajmë një ngjarje ku unë
rrezikova jetën time për të shpë-
tuar një turk në Turqi sepse kishte
Leukemi akute.

KOHA: Planifikoni të zgjero-
ni edhe më shumë familjen, ndo-
shta edhe me një vajzë?

Sa i përket vajzës, më ke prekur
në zemër, neve Zoti na ka pas dhu-
ruar vajzë dhe prap e morri, ajo ka
vdekur si fëmijë dhe lutet për ne
nga qielli, e ka pas emrin Gjonita.

Billboard Music Award shënoi
një tjetër edicion magjik. Kënga
“Meant to be” në bashkëpunim
me Florida Georgia Line bëri që
Bebe Rexha, ndonëse jo aty pre-
zent të ishte një nga fitueset e
mbrëmjes duke rrëmbyer çmimin
“Top Country Song”.

Ndërsa Dua Lipa, ndonëse e
nominuar për tre çmime nuk
mundi të fitonte por la sërish
gjurmë edhe këtë vit duke surpri-

zuar publikun në performancën e
saj të papritur me grupin Black-
pink dhe bashkëpunimin e tyre
“Kiss and Make Up”. Por rekordi i
marrjes së çmimeve u thye nga
Drake. Reperi, fitoi 12 çmime ndër
të cilat edhe çmimin më të madh
të natës, atë si artisti më i mirë,
duke numëruar tashmë 27 çmime
nga ky event, më shumë nga çdo
këngëtar tjetër.

Cardi B gjithashtu rezultoi si
një nga reperet femra me më
shumë çmime duke marrë 6 të til-

lë, ndërsa artistja më e mirë femër
u vlerësua Ariana Grande.

Çfarë po sjell
Morena…?
Morena Taraku ka postuar në
rrjetet sociale  ku paralajmëron
fansat e shumtë se shpejt do të
vijë me një projekt të ri. Bukuro-
shja kosovare, e cila kohët e fun-
dit është angazhuar edhe në
tregun muzikor ka postuar një
foto ku duket shumë seksi në
një makinë luksoze. “E 1 mesazh
për qata që po thonë Morena po
rren. I swear! Morena osht ka
vjen”, shkruan bukuroshja.

Çiljeta me
shami për
muajin e
Ramazanit
Këngëtarja e njohur shqiptare
Çiljeta Xhilaga ka vendosur që
në muajin e shenjtë të Ramaza-
nit të mbulohet me shami në
kokë. Në një postim në Insta-
gram, Çiljeta shfaqet e mbuluar,
duke treguar se do jetë një grua
e vërtetë myslimane. Këngë-
tarja u shpreh se do e shijojë
këtë muaj dhe uroi besimtarët
agjërim të mbarë.
" Edhe pse kam që 13 vjeç në
këtë fe dhe besim dhe e ndjej
me zemër çdo gjë, fillova të
mendohem dhe thashë me vete
pse jo ? Çfarë më kushton?
Asgjew. S'më kushton asgjë të
rri një muaj pa ngrënë rregulli-
sht, s'më kushton asgjë të mos
rri në kafe. Në kokë më kaloi
mendimi i cigares, thashë bobo
cigarja dhe doja të justifikohe-
sha brenda vetes me justifiki-
min standard të punëve të
shumta si çdo vit tjetër. Thoja
që hë do bëj një klip këtë muaj
s'kam kohë ta mbaj tërë muajin.
Jo nuk ka lezet këtej të agjëroj
këtej të iki nëpër koncerte në
darkë...", shkruan Çiljeta.

GJON BISAKU
Real Madridit dhe Messit i
dhurova imazhin e Nënë Terezës dhe Kadarenë!

Ishte shumë kënaqësi poashtu kur shkova tek shtëpia e
Lionel Messit dhe bëra një dhuratë për të foton e Nënë

Terezës, kurse personaliteteve të Real Madridit ju
dhurova në gjuhën spanjolle librin e Ismail Kadaresë. Ne

kemi bërë edhe një këngë që titullohet "Ole" dhe që në
Zvicër ka pasur shumë sukses duke u radhitur në

toplistat e vendit të parë...

Beba Rexha merr tjetër trofe

Koha
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KOHA: Personazhet publikë të
duan e të kërkojnë. Përse?

Nuk mund të them se përse të
tjerët më duan por mendoj që jam
njeri pozitiv dhe i dua njerëzit në
përgjithësi jam i përkushtuar ndaj
punës.

KOHA: Gjatë sezonës së verës
zakonisht në fokusin e aparatit
tënd ka femra të nxehta, çfarë ke
fotografuar verën e kaluar dhe
çfarë planifikon këtë verë?

Sezona e verës është zakonisht
kur ne kemi më shumë punë ko-
merciale, vitin e kaluar kam ardhur
në Nju Jork dhe momentalisht jam
duke punuar në Met Metropolitan
Museum of Art dhe komplet jam
përkushtuar dy projekteve që men-
doj se janë të rëndësishme deri më
tani në karrierën time.

KOHA: Është dhe kjo anë e me-
daljes kur personazhet nuk dalin
të kënaqur nga fotot?

Po bëhen gati 20 vite që ushtroj
këtë profesion dhe është normale të
ndodhin të tilla gjëra, por fatmirësi-
sht unë e kam kuptuar këtë gjë me
kohë për të mos harruar në situata
të tilla me klientët e mi e gjejmë
një gjuhë të përbashkët dhe for-
mojmë koncept për atë që duam
nga rezultati i fotove.

KOHA: Ka njerëz që e pëlqejnë
punën tënde shumë, por a përdor
photoshop?

Kam filluar të punoj me aparat
analog dhe qëndrimi në dhomë të

errët është një ndër kënaqësitë më
të mëdha që jep ky profesion, sot
punoj fotografi digjitale në të
njëjtën mënyrë ku ke hapësirë të
manipulosh në laborator, një pa-
strim i lehtë brenda kornizave të një
fotografie të mirëfilltë.

KOHA: Nuk të kemi parë moti
kohë nëpër ekranin televiziv sh-
qiptarë, ku ndodhet tashmë
Nexhati?

E vërtetë, ka kohë që nuk kam
qenë në trojet shqiptare për shkak
të angazhimeve jashtë vendit, si e
thash jam duke punuar intenzivi-
sht me menaxherin Luis Feliciano
për projektet në Metropolitan Mu-
seum.

KOHA: Një kohë ke jetuar
edhe në Argjentinë, si e ke gjetur

veten në atë vend latin?
Argjentina është vendi që do t’i

mbetem falënderues për tërë jetën,
atje kam shkuar shumë i ri jam rri-
tur shpirtërisht dhe profesionalisht
dhe përjetësisht do mbetet vendi
më i dashur për mua.

KOHA: Deri ku shkon
marrëdhënia jote si fotograf, me
personazhin dhe stafin?

Fotografia është dashuria ime
më e madhe prandaj pa një
marrëdhënie të mirëfilltë nuk do
arrija të kem bagazh të madh si e di-
sponoj sot.

KOHA: Një teori thotë se duhet
të jenë rreptësishtë të ndara, një
tjetër se duhet krijuar patjetër një
raport personal, sepse kjo të ndih-
mon. Cilën filozofi beson ti?

Duke pasur parasysh që foto-
grafia është një moment nëpër të
cilin mbetet gjurmë të përjetshme
duhet të jemi shumë të kujdes-
shëm gjatë realizimit, mendoj që
të krijosh një raport me perso-
nazhet të ndihmon shumë duke
nxjerrë në pah anët më të mira të
tyre.

KOHA: Si e ke pozicionuar ve-
ten në raport me kolegët?

Mendoj që është puna jonë ajo
që na pozicionon të gjithë neve, per-
sonalisht kam shumë respekt për
të gjithë kolegët e mi.

KOHA: Të ka ndodhur të foto-
grafosh shpesh personazhe të
njëjtë?

Po më ka ndodhur, edhe është
shumë kënaqësi kur njerëzit janë
të lumtur me punën që bëjmë.

KOHA: Personazhet të duan.
Po ti, ke ndonjë personazh me të
cilin të pëlqen të punosh?

Ka shumë personazhe që më
pëlqen të punoj me ta, zakonisht
preferoj ata të cilët jemi në frekuen-
ca të njëjta artistike.

KOHA: A shpreson se ti do të
jesh për shqiptarët një ikonë e fo-
tografisë nëpër botë?

Që i ri e kam kuptuar se kur të
largohemi nga shtëpia ne jemi pa-
sqyrë e shtëpisë, kur largohemi nga
atdheu jemi pasqyrë e kombit,
gjithë këto vite jam munduar të jem
shembull i mirë në punë dhe sjellje,
shpresoj që në të ardhmen të vazh-
doj kështu.

Për Donnan,
mosha është
thjesht një
numër
Bukuroshja e Baywatch, Don-
na D’Errico vazhdon ende të
duket magjepsëse,duke po-
zuar në plazhin Santa Monica.
Dhe pse në moshën 51-vjeçare,
duket mosha është vërtet thje-
sht një numër për atë.

Si nëna,
ashtu 
edhe e bija

Monika Bellucci dhe vajza e
saj duken si dy pika uji.  Ak-
torja italiane feston 55 vjetorin
e lindjes këtë vit, por vazhdon
të mbetet një ikonë e bukurisë
italiane. Por nuk mbetet pas
vajza e saj 15-vjeçare Deva e
cila duket kopja e të ëmës. Bel-
luci, pas divorcit me aktorin e
njohur Vincent Cassel, është
duke jetuar një aventurë të re
me skenografin dhe piktorin e
njohur francez, 36-vjeçarin Ni-
colas Lefebre.

Pjesëtarja më e re në OTR-së, Niki Delijorgji heq dorë nga burrat që duan një psiko-
loge për të dashur, thënë në mënyrë pragmatike. “Kemi hequr dorë mbretëreshat e mia.
Tani do të tërheqim vetëm burra që janë në plotfuqinë e tyre hyjnore”, shkroi Niki në fo-
ton e publikuar.

Niki, që ndryshe mund t’i referohemi edhe si pjesëtarja më e re e OTR-it, është gjitha-
shtu vegane, ndërsa është treguar gjithnjë mendje hapur në stilin e jetesës: ka folur ha-
pur për përdorimin e lëndëve të ndryshme narkotike herë pas here dhe ka pranuar se
ndihet e tërhequr edhe nga vajzat.

Në 2012-ën, ajo u shpall Miss Shqipëria dhe prej asaj kohe, vajza e biznesmenit Mihal
Deliojorgji ka qenë pjesë e shumë shërbimeve fotografike. Bukuroshja jeton në Britaninë
e Madhe.

Niki heq dorë nga burrat!

NEXHAT BEHRAMI
Fotografia, dashuria ime më e madhe

Mbi 20 vite është në këtë profesion dhe fotografinë e ka shumë pasion. Është larguar nga Kosova drejtë
Argjentinës para shumë viteve ndërsa momentalisht jeton në Nju Jork. Nexhat Behrami është një nga
fotografët më të mirë shqiptarë e në fokusin e aparatit të tij kanë kaluar shumë personazhe të njohur. Ai
punon në dy projekte në "Met Metropolitan Museum of Art" në Nju Jork, ndërsa për InfraRed të gazetës KOHA
rrëfen gjithë pasionin e punës së tij
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E pabesueshme!
Kjo femër është
gjyshe!

Kjo femër që po shihni në foto
është një gjyshe. Alice Vaz-
quez pak ditë më parë ka fe-
stuar ditëlindjen e saj të 40
me një festë të “çmendur” në
Las Vegas.
Ndonëse format e saj trupore
e tregojnë si një 20-vjeçare,
Alice nuk është më e re. Gjy-
shja joshëse shpesh duket si

motra e vajzës së saj. Ajo është
një mësuese e Yoga-s dhe fë-
mijën e parë të saj e lindi në
moshën 16-vjeçare.
Tre vjet më vonë, ajo mirëpriti
fëmijën e saj të dytë. Fëmijët e
saj ndoqën gjurmët e nënës,
duke u bërë prindër shumë të
rinj. Kështu, bukuroshja brune
u bë gjyshe, por ajo refuzon të
duket e tillë dhe ia del më së
miri duke mbajtur trupin në
formë perfekte.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: E ke nisur mbarë pro-
movimin e këngës së festivalit, na
thuaj ku e fillove dhe ku do e
mbarosh?

E nisa menjëherë pas fitimit të
çmimit të parë në Festivalin e
Këngës 57 në RTSH. M’u deshën 48
orë të perceptoja rrugëtimin tim
drejt Eurovisionit, se kur do të
mbarojë nuk e di pasi nuk e para-
shikoj dot të ardhmen se çfarë
mundësish do të më dhurojë Euro-
song-u.

KOHA: Si po pritesh në vendet
që e promovon, na thuaj ndonjë
ngjarje të bukur që ka ndodhur
këtyre ditëve dhe ku?

Pritja ka qenë aq e mirë dhe e
ngrohtë sa i kaloi tërësisht prit-
shmëritë e mia. Në 27 vite karrierë
nuk më kishte ndodhur kurrë që
fansat ndërkombëtarë të kishin
printuar fotot e mia dhe të këndo-
nin në gjuhën shqipe dhe hera
herës të më përshëndesin në
gjuhën tonë.

KOHA: Krahas talentit e voka-
lit, njihesh edhe si një ikonë e

modës, sa i kushton rëndësi
pamjes në këto promovime?

Sigurisht që ka një farë impak-
ti ama nuk është më dominant sa
kënga apo të kënduarit, gjatë tur-
neut të Eurovisionit sipas son-
dazheve me votime nga publiku i
gjerë jam vlerësuar për perfor-
mancën live dhe për vokalin, për
mua kjo është parësore pastaj
imazhi është komponent plotë-
sues i cili vjen organikisht pa kurr-
farë sforcimi.

KOHA: Kush kujdeset për këto
detaje?

Vetë unë, ndërsa në Eurovision
ia kam besuar gjithë imazhin tim
Ardi Asllanit.

KOHA: "Ktheju tokës", ka
grumbulluar shumë klikime, pël-

qime e komente pozitive, si
ndihet Jonida?

Mendoj se ky ishte Eurovisioni

im, tanimë çdo gjë mbetet në
duart e Zotit e të fatit se çfarë do të
më rezervojë.

KOHA: Po pas këtij projekti,
ke në plan realizimin e ndonjë
kënge të re?

Po, shumë shpejtë do të jem
prezent me një këngë krejtësisht
ndryshe nga "Ktheju tokës", më ve-
rore dhe ritmike.

KOHA: Ku do e shohim Jo-
nidën gjatë sezonit të verës me
angazhime? Po pushimet ku do i
kalosh?

Po mundohem të organi-
zohem, ende nuk e kam përcak-
tuar lokacionin. Angazhimet e mia
direkt pas Eurovisionit do jenë pu-
shime masive me tim birë dhe fa-
miljen time.

Qëkur 55-vjeçari Brad Pitt u pa-
raqit në ndejën e ditëlindjes së 50-
të ish-bashkëshortes së tij, Jennifer
Aniston, në fillim të shkurtit të kë-
tij viti, nuk kanë reshtur thashethe-
met në lidhje me rilidhjen e tyre.
Paparacët e kanë 'kapur' Bradin në
Los Angeles derisa po hynte në au-
tomobilin e tij dhe e shfrytëzuan
rastin që ta pyesin nëse ishte paj-
tuar me ish-gruan e tij, raporton
Entertainment Tonight.

“Oh Zot”, iu përgjigj shkurtimi-
sht ai. Aktori më pas hyri në au-
tomjetin e tij dhe u tha fotografë-
ve se u dëshironte një ditë të
këndshme. Komenti i tij u inter-

pretua se nga pajtimi, të cilin
shumë adhurues e dëshirojnë,
megjithatë nuk ka asgjë. Përndry-
she, revista "US" kohët e fundit
pohoi se aktorja dhe aktori janë
duke u përgatitur të jetojnë së ba-

shku dhe se janë në pritje të një
fëmije, ndërkohë që u shfaq edhe
fotoja e ultrazërit e cila thuhej se i
takonte Jenniferit. 

Derisa fansat ishin në shok,
menaxherët e dy yjeve shpejt i

mohuan këto pretendime, ndërsa
një burim i afërt me aktoren pre-
tendon se ky lajm e ka shqetësuar
shumë atë. "Ajo iu krenua miqve të
saj se ishte shtatzënë dhe se të
gjithë mezi po prisnin ta shihnin
fëmijën e tyre", tha burimi i revi-
stës. T’ju rikujtojmë, aktorja e pre-
feruar e Amerikës dhe aktori i
bukur e filluan lidhjen qysh në vi-
tin 1998, ndërsa u martuan dy vjet
më vonë. Ata ishin të martuar deri
në vitin 2005, kur Brad e braktisi
ish-aktoren e 'Friends' për 43-
vjeçaren Angelina Jolie, të cilën e
takoi gjatë xhirimeve të “Mr. and
Mrs. Smith”.

Brad thyhen heshtjen për lidhjen me Jenniferin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JONIDA MALIQI
Emocionet që përjetoj gjatë
në EUROSONG
Po e përfaqëson Shqipërinë
këtë vit në Eurovision që do të
mbahet në Tel Aviv të Izraelit
derisa Jonida Maliqi tashmë
ka bërë të gjitha përgatitjet e
fundit e po promovon këngën
‘Ktheju tokës’ në shumë vende
ku pritja sipas saj është e
jashtëzakonshme. Me një
imazh të një dive të vërtetë
këngëtarja e njohur shqiptare
vjen në një rrëfim për
emocionet para festivalit për
InfraRed të gazetës KOHA

SI ËSHTË JONIDA NË…
- një studio regjistrimi? plot pasion dhe ndje-

shmëri të lartë artistike, me pak fjalë më e lum-
tura në botë.

- një studio fotografike? detajiste dhe patjetër
që dua të shoh pas çdo shkrepje se çfarë po
ndodh për t'u siguruar nëse imazhi është i duhur.

- një klub nate? në varësi të muzikës e cila më
udhëheq ose që të mos qëndroj gjatë ose të kër-
cej dhe të dëfrehem.

- para pasqyrës? gjithnjë e pakënaqur.
- miqësitë e vjetra? plot besim dhe energji

pozitive.

Koha
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Presidenti i Sllovenisë, Borut
Pahor, ka thënë se pas zgjedhjeve
në Bashkimin Europian, çështja
zgjerimit sa i përket Ballkanit
Perëndimor, mund të mos ta ketë
rëndësinë e njëjtë.

Ai këto komente i ka bërë gjatë
konferencës për media pas Samitit
Brdo-Brijun, duke shtuar se është
koha për Brukselin që të shikojë
procesin e zgjerimit ndaj Ballkanit
Perëndimor në një mënyrë tjetër,
transmeton Klan Kosova.

“Unë ndaj plotësisht të njëjtat
qëndrime me kolegët, për këtë ar-
sye nuk dua që t’i përsërisë ato. Kam
qenë anëtar aktiv i këtij samiti dhe
kam parë zhvillimet e fundit gjatë
këtyre takimeve”.

“Unë jam mjaft i habitur në

mënyrë pozitivë nga atmosfera që
ishte në seancën plenare sot këtu
në Tiranë. Nuk po them se ne
zgjidhëm të gjitha problemet, por
ne kemi sigurisht se kemi trajtuar
shumë çështje në mënyrë të hapur
dhe kemi debatuar në mënyrë
shumë miqësore”.

“Pas zgjedhjeve evropiane, çë-
shtja e zgjerimit nuk do të jetë në
nivelin e duhur. Prandaj ne duhet
t’i zgjedhim këto çështje tani. Dua
të theksoj se është e nevojshme që
pas zgjedhjeve evropiane, është
koha për Brukselin që të shikoj pro-
cesin e zgjerimit ndaj Ballkanit
Perëndimor në një mënyrë tjetër”.

“Komisioni, Parlamenti dhe e
gjithë BE-ja duhet ta ketë parasysh
panoramën e të gjitha vendeve të

rajonit. Kështu krijohet mundësia
që problemet të zgjidhen në një
mënyrë më të mirë se sa që janë
zgjidhur deri më tani”.

“Takimi tjetër i Samitit ka
mundësi që të mbahet në Lubjanë,
neve na u dha mandati që të dër-
gojmë së bashku Presidenten Ko-
linda Grabar-Kitaroviq ta ftojmë
Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-
së, António Guterres. Në rast se Sek-
retari i Përgjithshëm e pranon fte-
sën, atëherë ky takim do të
zhvillohet në mes të nëntorit të kë-
tij viti”, ka njoftuar Pahor.

ILIR META TREGON PSE U FTUA
MILORAD DODIK NË TIRANË

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta,
ka thënë se Brdo-Brijun është një

samit në të cilin ftohen liderët nga
të gjitha vendet e Ballkanit Perëndi-
mir dhe për këtë arsye është dashur
të ftohet edhe presidenti i Repu-
blikës Serbe në Bosnje e Hercego-
vinë, Milorad Dodik.

Meta gjatë konferencës për me-
dia pas Samitit, ka folur edhe për
raportet e ngrira midis Kosovës dhe
Serbisë, duke thënë se ekziston vul-
lneti për t’i zgjidhur problemet me
dialog.

“Nuk jam shumë i sigurt për
këtë koment tuajin. Por unë mund
të them se atmosfera këtu në sami-
tin Brdo-Brijun ka qenë mjaft pozi-
tive dhe konstruktive”.

“Arritja e marrëveshjes së Pre-
spës është historike, është arritur
një marrëveshje e cila ka zgjidhur
një ngërç 30 vjeçar”.

“Të gjithë do të donim që dialo-
gu midis Kosovës dhe Serbisë të ki-
shte përfunduar dje dhe jo sot ose
nesër. Por duhet pasur parasysh
edhe të kaluarën”.

“Por ajo që është pozitive gjatë
këtij takimi është angazhimi i për-
bashkët për paqen dhe perspekti-
ven europiane, si dhe vullnetin për
t’i zgjidhur problemet me dialog”.

“Dua ta theksoj se është tejet e
rëndësishme që të vazhdohet dialo-
gu. Ne kemi inkurajuar dhe inku-

rajojmë të dy palët që me lehtësi-
min e BE-së, të arrijnë një marrëve-
shje të zbatueshme dhe ligjore sa
më parë që është e mundur”.

“Sa i përket ftesës së presidentit
të Republikës Serbe në Bosnje e
Hercegovinë, Milorad Dodik, në Ti-
ranë, ju e dini që samiti Brdo-Brijun
është një samit ku ftohen të gjitha
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe
natyrisht së ka qenë i ftuar edhe ai”,
ka thënë Meta.

VUÇIÇ REFUZON FOTON ME
METËN!

Një veprim prej nje rrugaqi, e të
padenjë për një lider shteti, ka bërë
Aleksandër Vuçiç në Tiranë, në nisje
të samitit të Brdo-Brijunit.

Kreu i Shtetit serb pasi akuzoi
shqiptarët për provokim pas
dakordësisë së Hashim Thaçit dhe
Edi Ramës për “krijimin e një hapë-
sire shqiptare pa kufi, nën ombrel-
lën euroatlantike”, ka ofenduar të
“zotin e shtëpisë”.

Në momentin kur ka hyrë në sa-
mit, pasi ka takuar Ilir Metën, Ko-
linda Grabar-Kitarovic dhe Andrzej
Duda-n, mikpritës të samitit të
Brdo-Brijunit, Vuçic ka refuzuar fo-
ton e përbashkët që  mikpritësit  e
realizuan me të gjithë liderët e tjerë
të Ballkanit.

Kosova duket se as këtë herë
nuk do të arrijë që të sigurojë
bukën për vete. Madje, këtë vit shi-
frat po dalin të jenë edhe më sh-
qetësuese. Gjithë kjo meqenëse
sipërfaqet e mbjella me grurë janë
ulur për rreth 20 mijë hektarë
krahasuar me vitin e kaluar. Në Mi-
nistrinë e Bujqësisë thonë se arsye

për këtë janë kushtet klimatike, de-
risa deklarojnë se edhe këtë vit im-
porti nga shtete e tjera do të jetë i
domosdoshëm.

Sipërfaqet e mbjella me grurë
me kalimin e viteve vetëm sa po
shkojnë duke u zvogëluar. E arsyeja
kryesore për këtë po del të jetë
mungesa e shiut. Si pasojë edhe
këtë vit, Kosova do të detyrohet të
importojë grurë e miell nga shtetet
e tjera.

Drejtori për Politika Bujqësore
dhe Tregje në Ministrinë e Bujqësi-
së, Isuf Cikaqi ka thënëse këtë vit
me kulturën e grurit janë mbjellë
vetëm 50 hekatarë të tokës bujqë-
sore.

“Këtë vit me kulturën e grurit
janë të mbjellura 50 mijë hektarë
tokë. Jo përkundrazi. Këtë vit janë
të mbjellura më pak sipërfaqe me
grurë. Vitin e kaluar kanë qenë të
mbjellura 70, 000 ha”, ka thënë
Cikaqi.

“Arsyeja kryesore ishte kushtet
klimatike që dominuan në vjeshtën
e vitit 2018, e që kishte mungesë të
reshjeve të shiut në afatin optimal
të mbjelljeve të grurit, elbit dhe
drithërave të tjera dhe kjo ndikoi
që të mbillet sipërfaqe më e vogël
me drithëra”, saktësoi Cakiqi.

Në MBPZHR besojnë që sipër-
faqet e mbjella me kultura bujqë-
sore të rriten gjatë mbjelljeve pran-

verore.“Besojmë që sipërfaqet do
të jenë më të larta gjatë mbjelljeve
pranverore me kultura të tjera buj-
qësore e që nënkupton se ato sipër-
faqe që nuk kanë mundur të mbil-
len në vjeshtë, tani në pranverë të
mbillen me kultura të tjera bujqë-
sore, si p.sh me misër, tërshërë, pa-
tate dhe elb pranveror”, thuhet në
përgjigjet e Cikaqit

E mungesës së grurit në vend,
më së shumti hajrin do të ia shohin
vendet e rajonit prej të cilave Koso-
va edhe e siguron importin. Edhe
këtë vit gruri e mielli pritet  të im-
portohen nga shtete, si: Hungaria,
Bosnja dhe Hercegovina, Serbia,
Austria dhe Kroacia.

Për rënien e rendimentit të gru-
rit kishte folur kohë më parë edhe
Kryetari i Federatës së Bujqve të Ko-
sovës, Tahir Tahiri.

Tahiri kishte thënë se përveç re-
shjeve, në rënien e rendimentit të
grurit po ndikon edhe mosapliki-
mi i masave të duhura agroteknike,
pasi bujqit ende punojnë në
mënyrë primitive, për shkak të ku-
shteve jo të mira financiare.

Gjersa kishte shtuar se
prodhuesit bujqësorë nuk po kanë

leverdi të kultivojnë kultura të gru-
rit, për shkak të çmimit të ulët të
grurit dhe sasisë së madhe të im-
portit nga vendet e rajonit, kryesi-
sht nga Serbia.

Ndërkohë, Qeveria e Kosovës
vitin e kaluar ka miratuar vendimin
për kompensim të menjëhershëm
të dëmeve të shkaktuara këtë vit
nga reshjet e shiut dhe breshrit
nëpër komunat e Kosovës.

Krahas kësaj, Qeveria kishte au-
torizuar Ministrinë e Financave për
krijimin e një fondi të veçantë për
vitin 2019 dhe themelimin e Komi-
sionit që do të krijojë sistemin e si-
gurimeve të prodhimtarisë bujqë-
sore në Kosovë, për ta stabilizuar
tregun e bujqësisë në vend dhe për
t’i dhënë përkrahje kësaj fushe.

Ndryshe, prej 415 mijë e 683
hektarë tokë të shfrytëzueshme
bujqësore sa ka vendi, në vitin 2017
me kultura bujqësore janë mbjellë
vetëm 187 mijë e 222 hektarë tokë.
Pjesa më e madhe e kësaj toke, nga
qytetarët është lënë livadhe e kul-
losa. Por, që nga viti i ardhshëm ko-
sovarëve do t’iu duhet të zgjedhin
nëse duan t’i punojnë tokat ose të
paguajnë për to. (REL)

Kosovarët i lënë tokat djerrinë, mbjellin më pak 
Prodhuesit bujqësorë
nuk po kanë leverdi të
kultivojnë kultura të
grurit, për shkak të
çmimit të ulët të grurit
dhe sasisë së madhe të
importit nga vendet e
rajonit, kryesisht nga
Serbia. Prej 415 mijë e 683
hektarë tokë të
shfrytëzueshme
bujqësore sa ka vendi, në
vitin 2017 me kultura
bujqësore janë mbjellë
vetëm 187 mijë e 222
hektarë tokë

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

SAMITIT BRDO-BRIJUNI NË TIRANË

Pahor: Pas zgjedhjeve evropiane,
çështja e zgjerimit nuk do të jetë e njëjtë

Samiti i radhës i Procesit
Brdo-Brijuni ka mbledhur
së bashku në Tiranë liderët
e vendeve të rajonit,
ndërsa synimi i tij është të
përçojë një mesazh politik
lidhur me aspiratën e
vendeve të rajonit për t’u
integruar në Bashkimin
Evropian (BE)
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Më shumë se 60,000 njerëz
kanë nënshkruar peticionet e nisu-
ra nga studentët në Bavari, Saksonia
e Ulët, Bremeni, Hamburgu dhe
Saarlandi, si dhe në Mecklenburg-
Pomeraninë Perëndimore, Berlin,
Turingia dhe Saksoni-Anhalt.

Të hënën në mëngjes, më
shumë se 55,000 njerëz e kishin
nënshkruar peticionin në Mini-
strinë e Kulturës së Bavarisë. Në të,
studentët i bëjnë thirrje Ministrisë
që të përshtatë sistemin e notimit
për provimin e matematikës në
mënyrë që të përputhet me nivelin
e vështirësisë.

“Ne të diplomuarit e shkollave
të mesme kërkojmë që shkalla e
provimit të matematikës në Bavari
të ulet në 2019 dhe të përshtatet me

shkallën e vështirësisë”, deklaroi pe-
ticioni.

Ata thanë se shumë nga detyrat,
veçanërisht në lidhje me gjeome-
trinë dhe statistikat, nuk ishin parë
më parë në klasë nga studentët dhe
ishin “më të vështira” se vitet e ka-
luara.

Disa studentë gjithashtu u
ankuan për të pasur shumë pyetje
për të përfunduar në kohën e dhënë
për provimin, që u zhvillua të prem-
ten e kaluar.

Abitur është një grup kombëtar
i provimeve për studentët gjermanë

që braktisin shkollën e mesme për
universitet dhe mund të formë-
sojnë karrierën e tyre të ardhshme,
shkruan The Local, përcjell Al-
binfo.ch.

Nxënësit në disa shtete u
kërkuan autoriteteve të kontrollo-
nin përmbajtjen e testit të mate-
matikës dhe të reformonin sistemin
e rezultateve.

Deri më tani më shumë se 3,400
kanë mbështetur një peticion nga
nxënësit e Hamburgut tek autorite-
tet e shkollës. Ndërkohë, në Sakso-
ninë e Ulët, nxënësit kërkuan “një

deklaratë të menjëhershme dhe një
zgjidhje të drejtë”. Deri më tani kanë
mbështetur më shumë se 10,400
njerëz.

Në Mecklenburg-Vorpommern,
peticione të ngjashme kanë
mbledhur më shumë se 3,000
mbështetës, ndërsa në Saarland më
shumë se 3,000 njerëz kanë mbësh-
tetur një thirrje të ngjashme.

SHTETET TË FILLOJNË HETIMIN
Ministri i Kulturës dhe i Arsimit

të Bavarisë Michael Piazolo nga
Freie Wählen (Votuesit e Lirë) i tha
DPA se çështja do të shqyrtohet.

“Sigurisht që e marrim këtë se-
riozisht dhe do ta shqyrtojmë me
kujdes,” tha ai. Piazolo shtoi se ai
donte të fliste me ekspertët dhe
mësuesit për këtë të hënën.

Nxënësit gjithashtu janë mbë-
shtetur nga Shoqata e Mësuesve të
Bavarisë. Simone Fleischmann, pre-
sident i shoqatës, i tha DPA se ka
pasur shumë tekst të panevojshëm
në një pjesë të provimit. “Shumë”
nxënës nuk e përfunduan në kohë,

tha ajo.
Në Saksoninë e Ulët, zëdhënësi

i Ministrisë së Kulturës i tha DPA:
“Do të shohim peticionin dhe pa-
staj do të kemi detyra të shqyrtuara
në mënyrë profesionale”.

Në Hamburg, zëdhënësi i auto-
riteteve shkollore vuri në dukje se
ekzaminimi ishte vetëm të prem-
ten dhe ata ende nuk e kishin
shikuar atë.

PYETJE “TË PADREJTA”
Nuk është hera e parë që stu-

dentët gjermanë kanë protestuar
kundër provimeve në publik. Vitin e
kaluar nxënësit në shtetin jug-
perëndimor të Baden-Württem-
berg protestuan kundër pjesës në
gjuhën angleze të Abitur, të cilët
thanë se kishin referenca të vjetë-
ruara.

Dhjetëra mijëra njerëz nënshk-
ruan një peticion në internet duke
kërkuar që zyrtarët të përditësojnë
sistemin e rezultateve në dritën e
asaj që ata e përshkruan si pyetje të
“padrejta”.

Shtetet e Bashkuara presin që
çdo vend të përpiqet të riatdhesojë
qytetarët e tij që luftuan për Shte-
tin Islamik në Siri, tha Sekretari
amerikan i Shtetit Mike Pompeo
të mërkurën gjatë një vizite në Bri-
tani.

Më parë këtë vit, Britania i hoqi
nënshtetësinë një të riu që kishte
shkuar për t’iu bashkuar Shtetit
Islamik.

Ky rast ilustron vështirësitë me
të cilat përballen kryeqytetet
perëndimore ndërsa përpiqen të

vendosin se çfarë duhet të bëjnë
me luftëtarët e huaj xhihadistë si
dhe me gratë e fëmijët e tyre.

I pyetur gjatë një konference
shtypi me sekretarin e jashtëm bri-
tanik Jeremy Hunt nëse ishte i irri-
tuar nga ngurrimi i Britanisë për
të pranuar përsëri në vend luftë-
tarët që kishin luftuar për Shtetin
Islamik, zoti Pompeo tha: “Ne sh-
presojmë se çdo vend do të përpi-
qet për të pranuar përsëri luftë-
tarët e huaj dhe do të vazhdojë t’i
mbajë këta luftëtarë të huaj; ne

mendojmë se kjo është me rëndë-
si thelbësore”, raporton VOA.

Edhe Presidenti i SHBA Donald
Trump i ka kërkuar Britanisë,
Francës dhe Gjermanisë të marrin
më shumë se 800 luftëtarë të ka-
pur të Shtetit Islamik dhe t’i nxjer-
rin para gjyqit.

Zoti Pompeo tha se ai e disku-
toi çështjen me krerët e Irakut
gjatë një vizite në Bagdad të
martën. Ai tha se vendet e ndry-
shme duhet të punojnë së bashku
për të siguruar që Perëndimit “nuk

do t’i duhet më kurrë të luftojë për-
sëri me këta terroristë”.

“Ne i kemi vënë ata nën arrest
dhe ata duhet të vazhdojnë të jenë
nën arrest në mënyrë që të mos
paraqesin rrezik të ri për këdo dhe
kudo në botë,” tha ai./VOA

Asociacioni i Artistëve Palesti-
nezë në Rripin e Gazës, i bëri thirrje
Bashkimit Evropian (BE) që të anu-
lojë mbajtjen e garës së këngës më
të mirë evropaine, Eurovizionit në
qytetin izraelit të Tel Avivit, rapor-
ton Anadolu Agency (AA).

OJQ-ja bëri apelin në fjalë për-
mes një konference për mediat sot
në të cilën morën pjesë dhjetëra
artistë palestinezë, të cilët u
mblodhën para godinës së BE-së
në Gaza.

“Këndimi dhe muzika janë
gjuha e njerëzimit, janë mënyra
më e mirë për të shprehur dashu-
ri, paqe dhe bashkëjetesë”, tha ak-

tori palestinez Nabil al-Khatib.
Megjithatë, vendimi për të

mbajtur garën e Eurovizionit në Iz-
rael, shtoi ai, “shërben vetëm për të

legjitimuar persekutimin e popul-
lit palestinez duke zbukuruar
fytyrën raciste të Izraelit”.

Al-Khatib tha se si palestinezë,

ata u tronditën nga fakti se gara
më e madhe ndërkombëtare e
këngës, këtë vit do të mbahet në
Tel Aviv.

Vendimi, tha më tej, do të si-
gurojë mbështetje për një push-
tet okupues që shtyp një popull
tjetër.

Eurovizioni do të mbahet në
datat 14 -18 maj dhe organizohet
nga Unioni i Transmetuesve Evro-
pian (EBU) që nga viti 1956.

Bëhet fjalë për ngjarjen më të
madhe jo-sportive në botë në
aspektin e shikueshmërisë pasi
tërheqë para ekraneve qindra mi-
liona shikues nga e gjithë bota.

Kërkohet vendosja
e një limiti  në
autostradat e
Gjermanisë
Sipas raporteve të medias,
Partia Ambientaliste po nis
një mocion në Bundestag. Ajo
vjen pasi Qeveria federale në
fillim të këtij viti ka hedhur
poshtë një vendim për një li-
mit të përgjithshëm të sh-
pejtësisë në autostradat e ven-
dit. Por të Gjelbrit po
argumentojnë se kufizimi i sh-
pejtësisë do t’i bëjë rrugët më
të sigurta dhe do të ndihmojë
në ndryshimin e ngadalshëm
të klimës.  “Nëse doni të bëni
autostradën më të sigurt dhe
rrjedhën e trafikut më lehtë,
nuk mund të shmangni kufirin
e shpejtësisë“, tha Anton Ho-
freiter, kreu i grupit parlamen-
tar të Gjelbër, për “Redaktions
Netzwerk Deutschland”
(RND).   “Ajo parandalon
shumë aksidente dhe rrit
ndjeshëm kapacitetin e auto-
stradave“, tha ai.  
Në Gjermani ka mosmarrëve-
shje që dhjetë vjet që kur
kërkohet të vendoset një kufi i
përgjithshëm i shpejtësisë në
autostradat e vendit, përcjell
albinfo.ch.

Çdo vend t’i riatdhesojë qytetarët që luftuan për ISIS-in
Edhe Presidenti i SHBA Donald Trump i ka kërkuar Britanisë, Francës dhe
Gjermanisë të marrin më shumë se 800 luftëtarë të kapur të Shtetit Islamik
dhe t’i nxjerrin para gjyqit 

Artistët palestinezë apel BE-së të anulojë Eurovizionin në Izrael

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

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

Mijëra studentë gjermanë protestojnë
kundër provimit të matematikës

Nuk është hera e parë që
studentët gjermanë kanë
protestuar kundër
provimeve në publik.
Vitin e kaluar nxënësit në
shtetin jugperëndimor të
Baden-Württemberg
protestuan kundër pjesës
në gjuhën angleze të
Abitur, të cilët thanë se
kishin referenca të
vjetëruara
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Mbështetur në Rregulloren e
Kuvendit komunal të Gjilanit , për
dhënien e titujve të nderit, Çmi-
meve si dhe Mirënjohjeve institu-
cioneve apo personave që kanë
kontribuar në fusha të ndryshme
të jetës sonë dhe, në të mirë të qy-
tetarit e në veçanti të Komunës
sonë, shpallim të hapura propozi-
met për Çmimin letrar “Beqir Mu-
sliu”, për vitin 2019 dhe atë nga
data 10 – 25 maj.

Inkurajohen asociacionet e
ndryshme letrare, brenda e jashtë
komunës, shtëpitë botuese si dhe
institucionet bibliotekare që t’i
përgatisin dhe përcjellin propozi-
met e veta në Zyrën e Kryetarit të
Komunës së Gjilanit, përmes Qen-
drës për Shërbim Qytetar, sipas
Rregullores dhe afatit të paraparë.

Të interesuarit mund t’i propo-
zojnë shkrimtarët e gjithë hapë-

sirës shqiptare, të cilët kanë rrum-
bullakësuar një karrierë të begat-
shme letrare, kanë dëshmuar cilë-
si krijuese e në veçanti, prurje të
reja letrare – artistike duke e zh-
villuar dhe afirmuar në kufij na-
cional dhe përtej, letërsinë tonë,
në fushën e poezisë, prozës,
dramës si dhe studimeve letrare.

Shkrimtarët e propozuar duhet
të jenë mbi moshën 60 vjeçare.

Propozimeve iu bashkangjitet
edhe një arsyetim i përmbajtësor
për jetën dhe krijimtarinë letrare
të të propozuarit, duke u fokusuar

në arrtitjet dhe prirjet e reja letra-
re.

Zyra e Kryetarit, ashtu si e para-
sheh Rregullorja, në bashkëveprim
me Ars Clubin “Beqir Musliu” si dhe
institucionet kulturore komunale,
përmes një Jurie Letrare, më 11 qer-
shor 2019, shpall emrin e fituesit të
ri ndërsa për ceremoninë e dhë-
nies, sipas pajtimit me autorin dhe
me palët tjera që e organizojnë
dhënien e këtij Çmimi, cakton
datën dhe për këtë njofton me
kohë publikun dhe pjesmarrësit e
Ceremonisë./KultPlus.com

Duke filluar nga nesër, e enjte, 9
maj, filmi do të mund të shikohet
edhe në qytetet e Zvicrës Italiane, në
Lugano dhe Locarno, thotë për al-
binfo.ch distributori i tij, Lukas Diehl

Suksesi i madh që ka përjetuar
komedia “2gisht mjaltë” me shfa-
qjen e saj në në një numër kinema-
shë të Zvicrës gjermane dhe të aasaj
franceze (Gjenevë dhe në Lozanë)
ka ngjallur interesimin për ta parë
atë edhe në zonat tjera të Zvicrës.
Kështu, në zonën frankofone, nga
sonte filmi fillon të shfaqet edhe në

Fribourg, në Kino Arena.
Risi përbën fakti se, duke filluar

nga nesër, e enjte, 9 maj, filmi do të
mund të shikohet edhe në qytetet e
Zvicrës Italiane, në Lugano dhe Lo-
carno, thotë për albinfo.ch distribu-
tori i tij, Lukas Diehl. Në Lugano ai
shfaqet në kinemanë “Cinestar”
ndërsa në Locarno, në kinemanë
“Rialto”.

Ndërkaq, jehona e suksesit të
filmit që filloi të shfaqet më 2 maj
në 11 qytete zvicerane përnjëherë-
sh, ka bërë që kërkesat për ta

shikuar atë të shtohen edhe në qy-
tete tjera të Zvicrës gjermane. Kë-
shtu, duke filluar nga nesër, 9 maj,
“2 gisht mjaltë” do të jetë edhe në
programin e kinemave të qyteteve:
Thun (Kino Rex), Glarus (Nesstal
Wiggispark) dhe Spreitenbach
(Pathe).

Po ashtu duke filluar nga 9 maji,
filmi, përveç në Kino RiffRaff do të
mund të shikohet edhe në një ki-
nema tjetër të Cyrihut, në atë “Are-
na”.

Deri tash, komedia “2gisht

mjaltë” po dëshmohet e suksessh-
me edhe në konkurrencën zvicera-
ne të kinemave, duke zënë vendin e
tretë në charts për tri ditët e para të
shfaqjes. Aktualisht ajo është duke

u shfaqur ose fillon të shfaqet nga
nesër, në gjithsej 18 kinema, me
tendencë të shtimit të numrit të
tyre, saktëson Lukas Diehl për al-
binfo.ch

“Palma e artë”
për Alain Delon
Alain Delon, miti i kinemato-
grafisë franceze, do të nderohet
me çmimin “Palma e Artë” për
karrierën në edicionin e 72 të fe-
stivalit të Kanës. Ky vit sjell
Quentin Tarantino dhe Abdella-
tif Kechiche që i bashkohen li-
stës së regjisorëve prestigjiozë,
ndërsa për herë të parë shë-
nohet pjesëmarrje e lartë në
garën e çmimit të madh.
Aktori francez Alain Delon pri-
tet të marrë çmimin “Palma e
Artë” për karrierën në edicionin
e 72 të festivalit të Kanës, që do
të mbahet në datat 14-25 maj.
Dhënia e çmimit është konfir-
muar zyrtarisht në prag të pre-
zantimit në Paris të programit
të festivalit. Aktori merr këtë
çmim në moshën 83 vjeçare.
Shfaqja e tij e parë në ekranin e
madh daton në vitin 1957 me
“Godot” ndërsa në karrierën e tij
numëron 95 filma si aktor, 30 si
producent dhe 3 si regjisor. In-
terpretimi i parë i suksesshëm
është ai i të riut Tom Ripple në
“Krim në dritë të diellit”.
Quentin Tarantino dhe Abdella-
tif Kechiche që i bashkohen li-
stës së regjisorëve prestigjiozë
që garojnë këtë vit bashkë me
Pedro Almodovar, Ken Loach
apo vëllezërit Dardenne. “Once
Upon a Time… in Hollywood”
me aktorë Leonardo DiCaprio
dhe Brad Pitt është një prej fil-
mave më të shumëpritur për vi-
tin 2019.
Janë 13 filma nga regjisore fem-
ra që janë planifikuar për festi-
valin, por vetëm 4 prej 19 filma-
ve në garë për “Palmën e Artë”
janë nga gra: Atlantique” nga
Mati Diop, “Little Joe” nga Jessi-
ca Hausner, “Portrait of a Young
Lady on Fire” nga Celine Sciam-
ma dhe “Sibyl” nga Justine Triet.
Ndërkohë, dekori për Festivalin
e 72-të të Kanës, gati ka përfun-
duar dhe ky edicion premton
shumë surpriza. (ATSH) 

Dy librat që ia
ndryshuan jetën
bashkëthemelu-
esit të kompanisë
Google
Në vitin 1996, Sergey Brin dhe
shoku i tij i klasës Larry Page ki-
shin filluar ta zhvillonin atë që
më vonë do të bëhej makina e
kërkimit “Google”. Sot, Google
është një prej kompanive më të
mëdha në botë me një vlerë të
tregut prej qindra miliarda dol-
larëve. Në një intervistë të vitit
2000, kur Google kishte qenë
vetëm në hapat fillestarë, Brin i
kishte zbuluar dy librat që e ki-
shin inspiruar atë t’ia dedikojë
karrierën kombinimit të tekno-
logjisë me kreativitetin.
“SURELY YOU’RE JOKING, MR.
FEYNMAN” NGA RICHARD P.
FEYNMAN
Feynman (1918-1988) e kishte fi-
tuar çmimin Nobel në vitin 1965
për fizikë. Më së miri ai njihet për
punimet e tij argëtuese autobio-
grafike, për të cilat Brin thonë se
kanë pasur ndikim të madh te ky.
“Përveç se ka kontribuar shumë
në fushën e tij, ai ka qenë shumë
i aftë. Mbaj mend një shkrim të
tijin ku ai shpjegonte se si vërtet
dëshironte të bëhej një Leonardo
da Vinci, një artist dhe shkencë-
tar. Mua kjo më është dukur
shumë inspiruese. Unë besoj se
kjo shpie në një jetë të kënaqsh-
me”, kishte rrëfyer Brin.
“SNOW CRASH” NGA NEAL
STEPHENSON
Brin ka deklaruar se është një
adhurues i madh i zhanrit fanta-
shkencë, ndërkaq novela e vitit
1992 “Snow Crash” është një prej
të preferuarave të tij. Në vitin
2010, “Time” e kishte futur në li-
stën e një prej 100 novelave më
të mira të publikuara në gjuhën
angleze qysh prej themelimit të
revistës në vitin 1923. “Libri vërtet
ka qenë 10 vite para kohës së vet.
Në njëfarë mënyrë e ka para-
shikuar atë se çfarë ka ndodhur
dhe kjo më është dukur shumë
interesante”, ka rrëfyer Brin.

Arkitekti belg, Vincent Callebaut krijon një ri-di-
zajn të mahnitshëm të pjesës së djegur të katedrales
Notre Dame në Paris.

Pjesa e djegur sipas projektit të arkitektit Calle-
baut, do të zëvendësohet me një xham të kristaltë
me energji diellore, që ka një kopsht në krye të kate-
drales 850-vjeçare, ku do të mbillen 21 tonë fruta dhe
perime çdo vit.

Vincent Callebaut ka paraqitur dizajnet e tij të
reja për rindërtimin e katedrales së famshme, që do
ta transformonte atë në një ndërtesë moderne, eko-
miqësore.

Katedralja Notre Dame më 15 prill ishte përfshirë
nga një zjarr i madh, që ka shkaktuar dëme të mëdha
materiale. Shumë shtete, biznesmenë e emra të
njohur janë zotuar se do ta ndihmojnë rikonstrukti-
min e kësaj katedraleje, duke dhuruar shumë parash.

“2 gisht mjaltë” po shfaqet në 18 kinema zvicerane
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arkitekti belg krijon një dizajn të mahnitshëm
për Notre Dame

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

Shpallen të hapur propozimet
për çmimin letrar Beqir Musliu
Të interesuarit
mund t’i propozojnë
shkrimtarët e gjithë
hapësirës shqiptare,
të cilët kanë
rrumbullakësuar një
karrierë të
begatshme letrare 
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Shkup, 9 maj - Në mesjavë janë zh-
villuar takimet e javës së 33 në
Ligën e Parë futbollistike të Maqe-
donisë së Veriut. Kampioni i Ma-
qedonisë, Shkëndija në Tetovë sol-
li barazim 0:0 me Sileksin e
Kratovës. Pa imperativin e rezul-
tatit trajneri Osmani në fushë nxo-
ri formacion të kombinuar duke
vazhduar tu jep shans të luajnë loj-
tarëve që deri tani kanë patur
mundësi, ndërsa në pjesën e dytë
debutuan në një ndeshje zyrtare
të rinjtë Besart Rexhepi dhe Flo-
rent Ramadani. Me brenga serioze
për mbijetesë në fraksionin e parë
miqtë ishin më kërkues, por pa
mundur të rrezikojnë më seriozi-
sht Bekim Rexhepin e sigurt në
portë. Në të dytën Shkëndija ishte
më aktive dhe humbi disa mundë-
si për të fituar ndeshjen, megjithë-
se edhe Sileksi pati shanset e veta
sidomos në kohën shtesë kur
Rexhepi ndali Georgievin e vet-
muar para tij. Në fund barazim 0:0
që u jep dy skuadrave nga një pikë.
Trajneri Osmani ashtu si që kishte
paralajmëruar më herët, deri në
fund të kampionatit do tu japë
mundësi për të luajtur të gjithë
futbollistëve, ndërsa mes tjerash
kundër Sileksit kishim dy debutes,
Besart Rexhepi dhe Florent Rama-
dani. “Ne në këtë ndeshje luajtëm
me formacion të kombinuar duke

u dhënë rastin të luajnë lojtarëve
që kanë pasur më pak minuta. Në
përgjithësi jam i kënaqur me lojën
dhe lojtarët që debutuan dhe kjo
ndeshje dha sinjale pozitive”, sh-
prehet trajneri Qatip Osmani.
Përkundër faktit se pjesa dërmue-
se e titullarëve nuk ishin as në
pankinë, trajneri kuqezi kishte
kërkuar triumf derisa mes tjerash
potencon paraqitjen e portierit
Bekim Rexhepi. “Sigurisht se do-
nim të fitonim ndeshjen
përkundër faktit se ishim me for-
macion të kombinuar. Ne kemi si-
guruar titullin dhe kjo situatë na
mundëson tu japim shans gjithë
lojtarëve. Jam i kënaqur me lojën,
sidomos në pjesën e dytë dhe disa
futbollistë na dhanë sinjale se me-
ritojnë të luajnë në Shkëndijë dhe
neve na mbetet të ndjekim reagi-
min e tyre në ndeshjet e radhës.
Potencoj se portieri Bekim Rexhe-
pi definitivisht na ka bindur se te ai

mund të llogaritet si portier i të
ardhmes”, përfundoi Osmani. Nga
ana tjetër skuadra e FC Shkupi ka
pësuar humbje në ndeshjen e
javës së 33, ku u mund në Make-
donija GJ.P me rezultatin minimal
1:0. Golin e vetëm për nikoqirët e
shënoi Dejan Tanturovski në mi-
nutën e 30 të pjesës së parë. Gjatë
pjesës së parë Makedonija GJ.P
shumë lehtë mund të ndodhte që
të shënonte edhe golin e dytë,
mirëpo goditja e bullgarit Pecov u
ndal në traverëzë. Pjesa e dytë ish-
te më e mirë për Shkupin, skuadër
kjo që diktoi tempo, mirëpo duke
mos arritur që të shënojë të paktën
golin e barazimit. Në fund fitore
minimale e Makedonija GJ.P, që ta-
shmë është ngjitur në pozitën e 7
me 41 pikë, ndërkohë FC Shkupi
me 2 pikë më shumë vazhdon të
mbajë pozitën e katërt. Ndeshje
mjaftë interesante u zhvillua në
Strumicë mes ekipit të Bellasicës

dhe Renovës që përfundoi me fito-
re të vendasve me rezultatin 3:2.
Të parët që shënuan ishin niko-
qirët me të Mirçevski në minutën e
19, ndërkaq, Renova barazoi shi-
frat vetëm dy minuta para përfun-
dimit të pjesës së parë me një su-
pergol të Argjen Gafurit. Në pjesën
e dytë të përballjes, skuadra e Re-
novës në minutën e 60 arriti të shë-
non golin e avantazhit me anë të
Florian Kadriut. Skuadra e Bela-
sicës arriti të barazon shifrat në 2:2
në minutën e 86, ndërsa vetëm 4
minuta më vonë të shënon edhe
golin e fitores. Pas 33 xhirove Bella-
sica numëron 37 pikë, një më pak
se Sileksi i vendit të , ndërkohë Re-
nova me 42 pikë mbetet në pozitën
e 5. Në përballjet tjera në derbin e
javës, skuadra e Varadarit ka bara-
zuar ndaj Rabotniçkit 1:1. Akade-
mija Pandev me fitoren e thellë 4:0
ndaj Pobedes edhe matematikisht
ka siguruar daljen në Evropë. 

Tumbakoviq
vlerëson se
Kosova është 
më e fortë se
Bullgaria
Trajneri serb i Përfaqësueses së
Malit të Zi, Lubisha Tumbakoviq,
ka vlerësuar se Kosova ka ekip
më të mirë sesa Bullgaria. Në një
intervistë dhënë për mediat e
Malit të Zi të mërkurën, Tum-
bakoviq ka shtuar se problem i
madh për të në prag të ndeshjes
me Kosovën, është mosaktivizi-
mi i lojtarëve malazezë nëpër
ekipet e tyre si dhe dënimi i
tifozëve nga UEFA. Ndeshjen e
radhës, Mali i Zi e luan ndaj Ko-
sovës, më 7 qershor në Podgoricë
në kuadër të eliminatoreve për
"Euro 2020" dhe ajo do të luhet
pa praninë e tifozëve, meqë
UEFA dënoi malazezët për raciz-
min e shfaqur ndaj Anglisë një
ndeshje më herët. Si Mali i Zi
ashtu edhe Kosova kanë tubuar
nga një pikë në kuadër të Grupit
A eliminator pas barazimeve 1:1
kundër Bullgarisë. Por, Mali i Zi
ka një ndeshje më shumë të zh-
villuar, atë që e humbi 1:5 ndaj
Anglisë. Për trajnerin e Malit të
Zi, Kosova është një kundërshta-
re shumë e fortë. Sipas tij, dësh-
mia më e mirë është barazimi
me Bullgarinë si dhe triumfi në
grupin e tretë të Ligës D të Ligës
së Kombeve.

Altin Lala është një legjendë te
Hanoveri, ndërkohë që një vlerë-
sim për ish-mesfushorin ka ardhur
edhe nga klubi i Frajburgut, duke e
intervistuar ish-kapitenin e
kombëtares shqiptare para nde-
shjes që ata kanë me ish-klubin e
shtatshkurtrit.  Në intervistë ata
mundohen ta zbërthejnë dhe filli-
misht flet për hapat e parë në fut-
boll. Gjithçka nisi rrugicave: “Është
vërtetë, nisa të luaj futboll në
rrugë. Kjo nuk i pëlqente babait
tim, i cili më thoshte se duhet të
mësoj në shkollë. Por unë mendoja
vetëm për futbollin. Në Shqipëri
është ngrohtë dhe ne luanim
përjashta. Në moshën 11-vjeçare u
bashkova me një klub”, tregon Lala,
i cili me trupin e tij ka bërë që
shumëkush të dyshojë mbi

mundësinë që ai mund të bëhej
një futbollist profesionist. “Shpe-
sh isha i nënvlerësuar për shkak se
isha i shkurtër. Më pas erdhi një
moment që i binda njerëzit me
aftësitë e mia”, tregon ish-mesfu-
shori, i cili në Gjermani mbërriti
për të luajtur një ndeshje me Sh-
qipërinë U16. Shumë lojtarë nuk u
kthyen pas. “Ishte koha e ndryshi-
meve politike, por futbollistët sh-
qiptarë nuk lejoheshin të largohe-
shin jashtë. Disa prej tyre përdorën
ndeshjen në Ofenbah për të qën-
druar në Gjermani”, shprehet Lala.
Karriera e tij nisi shkallë-shkallë
dhe ai tregon se si ishte bërë tifozë
me Hanoverin, klub ku sigurisht
nuk ishte dëgjuar më parë për ven-
din tonë. “Është e vërtetë, atje
mund të mos kishin dëgjuar për

Shqipërinë. Ndoshta ju do të qe-
shni: në fillimet e mia në Gjerma-
ni, Hanover ’96 ishte një nga skua-
drat e para që pashë në TV. Ishte
viti 1992. Ishte finalja e Kupës
kundër Gladbah, me një Jorg Sie-
vers i tmerrshëm në portë, i cili dë-
shpëroi kundërshtarin pas
gjuajtjes së penalltive”. Ngjitja në
Bundesligë në vitin 2002 ishte një
moment i artë: “Ai ishte ndoshta
viti im më i mirë në Hanover. Ralf
Rangnik ishte trajneri ynë, luanim
me katër lojtarë në mbrojtje dhe
për kohën ishte diçka relativisht e
re. Na u desh pak kohë të kupto-
nim sistemin, por më pas bëmë
super ndeshje. Nuk ishte kurrë në
mendjen time të luaja në një rol
specifik. Isha luftëtar, kaq. Jepja
maksimumin në fushë, ai ishte

stili im, nuk luaja dot ndryshe. Kjo
u pëlqente njerëzve? Po, madje
mendoj se është bukur të shëti-
sësh në Hanover dhe të kuptosh
që njerëzit të mbajnë mend”. Lala
nuk ndryshoi më ekip dhe ka një
arsye: “Një kohë e gjatë aty, por
gjithmonë jam ndjerë rehat. Më
pëlqen të udhëtoj, por gjithash-
tu të kem një shtëpi. Kjo është ar-
syeja pse refuzova ofertat dhe
qëndrova në Hanover. Shiriti i ka-
pitenit? Ishte një nder i madh, si-
gurisht. Në fillim kisha rezerva,
pasi kisha shumë respekt për atë
detyrë. Pastaj fola me disa miq,

të cilët më këshilluan ta pranoja.
Besoj se kam mbetur i njëjti dhe
kjo më ndihmoi”. Në fund, i pye-
tur nëse e kishte ëndërruar që nj
ditë do luante për Shqipërinë, Lala
tregohet i sinqertë: “Kur isha fë-
mijë nuk e kisha menduar që një
ditë do luaja për kombëtaren.
Kam jetuar në Tiranë mes dy sta-
diumeve dhe kam parë shumë
ndeshje futbolli, gjithashtu edhe
të kombëtares. Kur isha në sta-
dium si futbollist i kombëtares dhe
pashë vendet prej nga vija, ishte
një ndjesi e pabesueshme”, ka dek-
laruar Lala.

Dashuria për Hanoverin,
rrëfehet Altin Lala

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

LIGA E PARË

Barazon Shkëndija,
humbin Shkupi dhe Renova

Janë zhvilluar ndeshjet e
javës së 22 në Ligën e
Parë. Makedonija Gjorçe
Petrov mundi FC Shkupin
me rezultatin 1-0. Befasi
ishte barazimin në
Tetovë, ku kampioni
aktual, Shkëndija nuk
shkoi më shumë se një
barazim 0-0 ndaj Sileksit,
ndërsa Bellasica shënojë
fitore 3-2 ndaj Renovës

Koha
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Universiteti "Shën. Kliment Ohridski" – Manastir 

FAKULTETI PËR TURIZËM DHE HOTELERI– OHËR 
 

 
Në pajtim me nenin 172 të Ligjit për arsim sipëror (Gz.zyrtare e RM nr.82 e datës 

08.05.2018), Fakulteti për turizëm dhe hoteleri nga Ohri publikon: 
 

K O N K U R S 
për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor 

1. Një mësimdhënës për zgjedhje në sferat shkencore - Agjencitë turistike 
51403, Turizëm - të tjera, 51419, Marketing 50325 dhe Shkenca ekonomike - 
të tjera 50329 (sipas Kualifikimit të zonave, poleve dhe sferave shkencore); 

2. Një mësimdhënës për zgjedhje në sferat shkencore - Matematikë 10900, 
Matematikë - të tjera 10914 dhe Teoria e probabilitetit 10909 (sipas 
Kualifikimit të zonave, poleve dhe sferave shkencore);  

 
 Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përcaktuara me nenin 164, 165 dhe 
166 të Ligjit për arsim sipëror (Gz. zyrtare e RM nr.82 e datës 08.05.2018) dhe akteve të 
përgjithshme të Universitetit dhe Fakultetit për turizëm dhe hoteleri - Ohër.  
 Ndaj fletëparaqitjeve kandidatët duhet të parashtrojnë: diplomë për arsim 
përkatës të mbaruar (temë të magjistraturës dhe doktoraturës të mbrojtur), të ketë 
shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera përkatëse, të ketë të botuar së paku 
gjashtë punime shkencore të recensuara në publikimin shkencor referues në pajtim me 
Ligjin për arsim sipëror në pesë vitet e fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje, të 
jetë më parë i zgjedhur në titullin profesor me korrespodencë, ka të publikuar libër 
shkollore të recensuar ose monografi ose praktikum ose përmbledhje të detyrave nga 
sfera shkencore për të cilën përzgjidhet dhe ka aftësi për realizim të veprimtarisë së lartë 
arsimore, biografi të shkurtë me informacione në lidhje me përvojën e punës së 
mëparshme në sferën/drejtimin për të cilin është publikuar konkursi, certifikatë të 
shtetësisë.  
 Fletëparaqitja me dokumentet tjera parashtrohen në katër kopje, deri te 
Fakulteti për turizëm dhe hoteleri - Ohër, personalisht ose në adresën: Kej "Makedonija" 
nr.95 - Ohër.  
 Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të merren 
për shqyrtim.  
 Shuma e rrogës mujore në bruto për vendin e punës mësimdhënës është prej 
41.524,00 deri 49.338,00, sipas titullit të kandidatët të përzgjedhur. Punëtori ka të drejtë 
në pagesë të rrogës dhe kompensime të rrogës të përcaktuar me ligjin dhe aktet e 
Fakultetit.  

    Rroga fillestare mund të jetë e ndryshueshme. 
    Java e punës zgjatë pesë ditë pune (e hëne - e premte). 
    Orari i punës është sipas programit për realizim të Programeve të studimeve të 

Fakultetit për turizëm dhe hoteleri - Ohër.  
 Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit.  

Në bazë të nenit 114, paragrafi 7, nenit 175 dhe nenit 176 të Ligjit për arsim 
sipëror ("Gz. zyrtare e RM" nr.82/2018) dhe nenit 26, paragrafi 2 të Rregullores për 
kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, 
mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili 
dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr.411 i datës 5 nëntor 2018), Dekani i 
Fakultetit filozofik në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, 
publikon:  

 
KONKURS 

 
1) Për zgjedhje të një (1) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor nga 

sferat mësimore-shkencore: Etika me shifrën 60503 dhe Të tjera me shifrën 60517, për 
periudhë të përcaktuar me ligj. 

Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e 
veçantë të parapara në nenin 164, 165 dhe 166 të Ligjit për arsim sipëror, 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 i datës 5 nëntor 2018).  

Ndaj fletëparaqitje, kandidatët duhet të parashtrojnë:  
- biografi të shkurtë (CV) me kopje të vendimit për zgjedhje në titullin 

mësimor-shkencor, nëse kanë zgjedhje të mëparshme në titull mësimor-
shkencor, 

- dëshmi për shkallë përkatëse të arsimit të arritur - doktor i shkencave 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe veçanta për 

zgjedhje, 
- dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- dëshmi që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shquar dënim 

ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- listë të punimeve shkencore dhe profesionale të botuara, nga një kopje të 

punimeve, 
- Formular 1 të plotësuar (përmbushja e kushteve të përgjithshme sipas Ligjit 

për arsim sipëror ("Gz.zyrtare e RM" nr.82/2018)). 
- Formular 2 të plotësuar për përmbushjen e kushteve të veçanta për zgjedhje në 

titullin mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, sipas Aneksit 1 
dhe tabela 1 nga Rregullorja për kushtet e veçantë dhe procedura për zgjedhje 
në tituj mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues 
dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodiji" në Shkup 
(Lajmëtari universitar nr.411 i datës 5 nëntor 2018).  

Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe 
Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën në zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr.411 i datës 5 
nëntor 2018). 

Orari i punës së mësimdhënësit në titull mësimor-shkencor është i përcaktuar në 
pajtim me aktet e Fakultetit filozofik. 

Rroga bruto fillestare e mësimdhënësit është rreth 61.744 denarë. 
Procedura në lidhje me Konkursin për zgjedhje në tituj mësimor-shkencor dhe 

bashkëpunues zgjat më së shumti 6 muaj llogaritur nga dita e publikimit të konkursit.  
Dokumentet parashtrohen në Fakultetin filozofik në Shkup, bul. "Goce Dellçev" 

nr.9A - Shkup, në afat prej 8 ditëve nga dita e publikimit. 
Informacione më të hollësishme në telefonin 02 3116-520. 

KOMUNA BUTEL
Nr. 09 693/4 nga 09.05.2019

Shkup
Në bazë të nenit 35, ndërsa në lidhje me nenin 51 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gz.

zyrtare e RM nr. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 163/2016, 64/18 dhe 168/18), Kryetari
Komunës së Butelit e jep këtë:

N J O F T I M
Njoftohen qytetarët dhe subjektet juridike që Kryetari i Komunës së Butelit solli

Vendim për organizim të:

PREZANTIMIT PUBLIK DHE ANKETËS PUBLIKE
për Projektin arkitektonik urbanistik për formim të parcelës ndërtimore të PK 200/1 për ndërtim
të repartit të prodhimit dhe përmbajtjeve shoqëruese në bllokun 8 të PUJVB për zonën industriale

Vizbeg/ përpunimi i Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna Butel

Përfshirja projektuese e lëndës për Projektin arkitektonik urbanistik për formim të parcelës
ndërtimore të PK 200/1 për ndërtim të repartit të prodhimit dhe përmbajtjeve shoqëruese në
bllokun 8 të PUJVB për zonën industriale Vizbeg/ përpunim të Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna Butel,
është me sipërfaqe prej 1.937,85 (0,19 ha).

Kufijtë e përfshirjes projektuese janë të theksuara me vijë dhe pika thyese, të dhëna me
koordinatat X dhe Y:

1 X=7532706.28 Y=4655823.20
2 X=7532727.19 Y=4655815.60
3 X=7532765.78 Y=4655799.61
4 X=7532791.80 Y=4655788.29
5 X=7532758.72 Y=4655757.35
6 X=7532738.07 Y=4655783.48
7 X=7532723.26 Y=4655802.47

Projekti arkitektonik urbanistik i përpunuar, me shtojcat grafike do të ekspozohet në një
vend publik në hapësirat e Komunës së Butelit në Sallën e takimeve (salla e vogël).

Anketa publike do të mbahet nga data 16.05.2019 deri më 22.05.2019 (pesë ditë pune), çdo
ditë pune nga ora 08:30 deri 15:30 në hapësirat e Komunës së Butelit në Sallën e takimeve (salla e
vogël).

Në afatin e caktuar subjektet juridike dhe fizike të interesuar mund të parashtrojnë vërejtje në listat
anketuese në formë elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë shkrimi.

Fletat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të tërhiqen në Komunën e
Butelit (në sportel).

Njoftimi për organizim të anketës publike do të publikohet në mediat publike, në sistemin
informativ e urbanizëm dhe në ueb faqen e Komunës së Butelit.

Prezantimi publike në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik për formim të parcelës
ndërtimore të PK 200/1 për ndërtim të repartit të prodhimit dhe përmbajtjeve shoqëruese në
bllokun 8 të PUJVB për zonën industriale Vizbeg/ përpunim të Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna Butel,
do të mbahet në hapësirat e Komunës së Butelit, në Sallën e takimeve (salla e vogël), më datë
17.05.2019, me fillim në ora 10:00.

KRYETARI I KOMUNËS
Velimir Smilevski

 
Thirrje për pjesëmarrje në projektin “Mbështetje e vetëqeverisjeve lokale të 
Maqedonisë së Veriut në promovimin e mobilitetit të qëndrueshëm urban” 

 
Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
– BNJVL në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar – 
GIZ shpall thirrjen: “Mbështetje e vetëqeverisjeve lokale të Maqedonisë së Veriut 
në promovimin e mobilitetit të qëndrueshëm urban”.   
 Projekti është iniciativë për promovim, planifikim dhe ndërtim të 
kapaciteteve në zbatimin e aktiviteteve të mobilitetit urban, të bazuara në modelin 
e harxhimeve optimale dhe inovacionit. Aktivitetet e këtij projekti kanë të bëjnë 
me implementimin e dy pilot projekteve promovuese në sferën e mobilitetit urban 
të njësive të vetëqeverisjes lokale, mbështetjen e pesë komunave në procesin e 
përpilimit të planeve ose dokumenteve strategjike për mobilitet të qëndrueshëm 
urban dhe trajnimin e stafit të ekspertëve. Thirrja ka të bëjë me këto tre pozicione:    
 

 
1. Thirrje për pilot projekte: Pilot projekti i propozuar duhet të përdorë masat 

dhe qasjet e reja në planifikimin urban dhe trafik, gjegjësisht mobilitetin 
urban në nivel lokal. Në kuadër të projektit GIZ siguron GRANT në vlerë 
prej 7.500,00 Eurosh (bruto).  

 
2. Thirrje për mbështetje të pesë komunave në procesin e përpilimit të planeve 

ose dokumenteve strategjike për mobilitet të qëndrueshëm urban.  
 

3. Thirrje për aplikim të kandidatëve për trajnim në sferën e mobilitetit urban – 
trajnim i trajnerëve të cilët pastaj do t’i mbështesin pesë komunat e 
përzgjedhura në procesin e planifikimit urban.   
 

VËREJTJE: Dokumentacionin e tërësishëm dhe kushtet e domosdoshme për 
thirrjet mund t’i  shkarkoni nga www.e-uslugi.mk/proekt.zip  
  
 Ju lutemi t’i verifikoni aplikacionet Tuaja të plotësuara me vulë dhe 
nënshkrim të kryetarit të komunës dhe t’i dërgoni në formë elektronike në këtë 
postë elektronike leksandar.arsovski@zels.org.mk më së voni deri më 19 maj 
2019.  
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S H P A L L J E

Shitet tokë në Luboten e cila gjendet në PK 2796, vendi quajtur ZAIMOV RID,

me sipërfaqe prej 336 m2, e regjistruar në Fletë Pronësinë me nr. 154 për KK

Luboten, në pronësi të Osmani Rasim dhe Osmanovski Nexhaiz.  

Të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, personat që pretendojnë për-

parësi të blerjes dhe persona tjerë të interesuar, ofertat e tyre mundë t`i

paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup. 

Universiteti i Evropës Juglindore shpall:
K O N K U R S

Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë
FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT
Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale, Lektor i lartë nga fusha e mësimdhënies së
gjuhës së huaj (gjuhë gjermane);
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 8 ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.
Konkursi është i shpallur nga 09.05.2019 – 17.05.2019
Për më tepër informacione në: https://www.seeu.edu.mk/sq/information/calls

Gareth Bale mund të kthehet
në Premier League, nëse merr
ofertën e duhur, sipas agjentit të
tij. Ky i fundit tha, gjithashtu, se
mesfushori i Real Madridit është
po aq i lumtur ta respektojë kon-
tratën e tij aktuale. Uellsiani
ndërkombëtar luajti një rol krye-
sor në triumfin e fundit të Ligës së
Kampionëve, sezonin e kaluar,
duke vendosur finalen ndaj Liver-
poolit, përpara se t’i “shtrëngohej
laku” në kryeqytetin spanjoll, për
shkak të mungesës së aktivizimit.

Largimet e trajnerit Zinedine Zi-
dane dhe yllit Cristiano Ronaldo,
verën e kaluar, u duk se e hapën
derën për Bale, që të merrte një
rol kyç në “Santiago Bernabeu”.
Megjithatë, ai dhe klubi kanë pa-
sur një sezon të vështirë. Me Zida-
ne të rikthyer në drejtim, Bale do
ta ketë të vështirë edhe në vazh-
dim. Menaxheri Jonathan Bar-
nett, që deri dje e ka hedhur po-
shtë largimin e uellsianit nga Real
Madridi, tani pranon se një
paketë financiare e konsiderue-

shme mund të mjaftojë për ta
transferuar atë. “Sigurisht që
është e mundur, nëse dikush e
vendos dorën në xhep dhe pa-
guan atë që mendojmë se Gareth
meriton”, tha ai për “Sky Sports”.
“Ju nuk duhet të kërkoni sa, bëhet
fjalë për shumë para”, tha Barnett.
Zidane këmbënguli se nuk po
dërgonte ndonjë mesazh te Bale,
duke e lënë jashtë ndeshjes me
Villarreal, por Barnett nuk beson
se trajneri e preferon klientin e tij.
Gareth i mbeten edhe tri vite kon-

tratë me të bardhët, ndaj nuk po
shtyn për t’u transferuar. 

“Ai dëshiron të qëndrojë, por
nuk jam i sigurt nëse Zidane e do
këtë. Sidoqoftë, për momentin,
Gareth dëshiron të qëndrojë. Ai
ka një kontratë dhe do ta zbaton-
te me kënaqësi deri në vitin 2022.
Sipas mendimit tim, ka qenë një
nga tre, ose katër lojtarët më të
mirë në botë, por kjo është lojë e
gjykimeve të secilit dhe Zidane
nuk e mendon këtë”, deklaroi Bar-
nett.

Sheva:
Milani,
ëndrra ime
Milani po zvarritet drejt fun-
dit të sezonit, kur do të jetë
kohë bilanci dhe gjyqesh,
ndërkohë që e sigurt duket se
Gennaro Gattuso do të lar-
gohet, pasi limitet e tij të kon-
siderueshme si trajner nuk e
lejojnë të mbyllë gropat në
një klub që është ende larg të
qenit në një hap me kohën.
Drejtuesit e Milanit nuk kanë
dhënë asnjë sinjal në këtë
drejtim, sepse presin mbyl-
ljen e kampionatit, por
ndërkohë në mediat italiane
ka çdo ditë nga një emër të ri
për stolin.  Tashmë edhe një
legjendë e Milanit del në
skenë, edhe pse është me
shumë një ide mediatike. An-
driy Shevchenko, i cili është
pjesë e platformës DAZN,
është pyetur të mërkurën në
mbrëmje në lidhje me Mila-
nin dhe mundësinë e marrjes
së drejtimit të kuqezinjve.
Trajneri aktual i Ukrainës ka
pranuar se ideja e josh, por
sqaron: "Së pari, kam Uk-
rainën prioritet dhe kam
objektiva madhore për të arri-
tur, ndaj nuk mendoj për
asgjë tjetër.  "Së dyti, Milani ka
ende një trajner, Gattuso, i cili
ka punuar shumë mirë për ku-
shtet dhe mundësitë që ka pa-
sur. "Milani është dashuria
ime e madhe bashkë me Di-
namon e Kievit, natyrisht do
ishte ëndërr ta drejtoja, por jo
tani. "Duhet të kujtojmë edhe
diçka: vitet e fundit shumë
ish-shokë të mi e kanë pro-
vuar stolin kuqezi, pa sukses,
ndaj nuk duhet ngut. Duhen
kushtet ideale për të bërë
diçka të mirë, por duhet edhe
eksperienca e duhur nga ana
ime, ndaj është herët për të
menduar për Milanin", ka dek-
laruar Shevchenko.

Nëse Lionel Messi nuk del për ta shpëtuar
Barcelonën, atëherë asnjëri nuk do ta bëjë këtë.
Sulmuesi argjentinas ka shpëtuar Barcelonën
vazhdimisht gjatë karrierës së tij, me gola të
jashtëzakonshëm apo me asistime të jashtë-
zakonshme që kanë çuar skuadrën drejt disa ti-
tujve gjatë viteve. Dhe ishte performanca e tij e
shkëlqyer në ndeshjen e parë gjysmëfinale të
Ligës së Kampionëve ndaj Liverpoolit që ndih-
moi Barcelonën të shënonte fitore bindëse,
ndonëse nuk ishte në natën e saj më të mirë.
Messi shënoi dy gola javën e kaluar, ndërsa Bar-
celona fitoi 3:0, duke qenë në pozitë ideale për

të arritur për herë të parë pas katër vjetëve në fi-
nale të Championsit. Por kur Barcelona sërish
ishte në telashe të mërkurën mbrëma në nde-
shjen e kthimit, Messi nuk ishte në gjendje ta
nxirrte atë nga "lloçi". Liverpooli e përmbysi di-
savantazhin 3:0 nga ndeshja e parë në "Camp
Nou", duke fituar në mënyrë spektakolare 4:0
në "Anfield Road", për të zgjeruar kështu sh-
terpësinë e Barcelonës në Evropë edhe për një
vit të paktën. Humbja ka vënë në pah varësinë
e Barcelonës ndaj Messit, që bëri një paraqitje
solide, por nuk arriti të prodhojë më tepër gola
epikë për të mbajtur skuadrën në garë.

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

Rënia e Barçës në “Anfield” 
vë në pah varësinë e saj nga Messi

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

Bale
rikthehet 
në Premier
League

“Ai dëshiron të qëndrojë, por nuk jam i sigurt nëse Zidane e do këtë. Sidoqoftë, për momentin,
Gareth dëshiron të qëndrojë. Ai ka një kontratë dhe do ta zbatonte me kënaqësi deri në vitin
2022. Sipas mendimit tim, ka qenë një nga tre, ose katër lojtarët më të mirë në botë, por kjo është
lojë e gjykimeve të secilit dhe Zidane nuk e mendon këtë”, deklaroi Barnett
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Liverpool dhe Tottenham
Hoptspur janë konfirmuar si fina-
listë të këtij sezoni, 2018/19, të
Ligës së Kampionëve, në atë që ta-
nimë njihet si finalja angleze. Tot-
tenham e arriti finalen të
mërkurën mbrëma pas një rikthi-
mi tjetër për t’u mbajtur në mend
në Ligën e Kampionëv. Skuadra e
Mauricio Pochettinos kalon në fi-
nale falë golave si mysafir ndaj
Ajaxit pas rezultatit të përgjith-
shëm 3:3 pas dy ndeshjeve. Një
ditë më parë, Liverpooli arriti në fi-
nale pasi e eliminoi Barcelonën
duke e mposhtur 4:0 në ndeshjen
e kthimit gjysmëfinale në Anfield,
në një rikthim historik pasi e kish-
te humbur 3:0 ndeshjen e parë.
Tottenham dhe Liverpool do të luf-
tojnë për kurorën evropiane në fi-
nalen e 1 qershorit në Wanda Me-
tropolitano në Madrid. Trajneri i
Tottenhamit, Mauricio Pochettino
nuk i ka përmbajtur lotët pas kua-
lifikimit historik në finale të Ligës
së Kampionëve. “Kam shumë vë-
shtirësi të flas. Ky është një emo-
cion fantastik, faleminderit fut-
boll. Lojtarët e mi janë heronj, në
sezonin e kaluar u thashë të gjithë-
ve se ky grup është heroik. Në pje-
sën e dytë ishin të jashtëzakon-
shëm. Faleminderit futboll – këto
emocione pa futbollin do të ishin
të pamundura. Faleminderit të
gjithëve që keni besuar tek ne,
është shumë e vështirë ta përshk-
ruajmë këtë me fjalë është shumë
e vështirë”, ka thënë Pochettino.
Ai ka shtuar se, “të gjithë janë he-
ronj, por Lucas Moura është su-
perheroi”. Trajneri i Ajax, Erik ten
Hag, ka folur pas ndeshjes, duke
thënë se ishin  e ka merituar kali-
min tutje. “Ishim shumë afër, e
merituam, por në sekondën. Ua
thash lojtarëve pas pjesës së parë
që asgjë nuk është mbyllur, mund
të shihej nga sjellja e lojtarëve të
Tottenhamit. Ata ende besonin.
Kur topi e goditi shtyllën me
Hakim Ziyechun, mund t’i dërgo-
nin jashtë Spursat. Por nuk mund
ta akuzojë askënd”. Kemi pasur një
udhëtim të jashtëzakonshëm në
Ligën e Kampionëve dhe jemi rri-
tur si ekip. Është e vështirë tani”, ka
thënë Ten Hag.

ERIKSEN: NUK E MERITUAM,
MOURA MERITON NJË STATUJË

NË ANGLI
Ish-lojtari i Ajax, Christian Erik-

sen, ka komentuar fitoren e madhe
të Tottenhamit, arritur në sekon-
dat e fundit në Amsterdam, me Lu-
cas Moura që kompletoi natën e tij
magjike me golin e shënuar në mi-
nutën e 96. “Ishte një ndeshje e
çmendur. U munduam të përmby-
snim me çdo kusht dhe në fund
ishim me fat.  Më vjen shumë keq
për Ajax, ata kanë luajtur futboll
më të bukur se ne në dy ndeshjet.
Nuk e merituam fitoren, por në
fund ia dolëm dhe duhet të men-
dojmë për veten. Është një lehtë-
sim i madh sepse kemi luftuar për
këtë dhe është një ëndërr që bëhet
realitet për të gjithë. Nuk ishte be-
tejë taktike, por më shumë një be-
tejë dhe shumë zemër, natyrisht
edhe Lucas Moura! Ai e fitoi nde-
shjen, e meriton, ka qenë një se-
zon plot luhatje për të. Shpresoj që
Moura të ketë një statujë në Angli
pas kësaj që bëri. Jam pa fjalë”, ka
deklaruar Eriksen. Heroi i Tot-
tenham Hotspur, Lucas Moura dek-
laroi pas triumfit në Ligën e Kam-
pionëve kundër Ajaxit “momenti

më i mirë i jetës sime”. Lucas Mou-
ra ishte realizator i tre golave në
këtë takim, ku pas takimit ka folur
për mediat e huaja. Është e pamun-
dur ta shpjegoj atë që e ndiej, jam
shumë i lumtur dhe shumë krenar
për shokët e ekipit tim. Gjithmonë
besoj në këto momente, dhamë
gjithçka në fushë dhe e merituam
këtë moment – ne jemi familje. Ish-
te dhuratë e madhe nga Perëndia.
Unë do të doja të ndaja me bashkë-
lojtarët, miqtë dhe familjen.  Jo
vetëm unë, por gjithë shokët e eki-
pit dhe punëtorët tjerë, të gjithë
kanë punuar shumë fortë. Ishte
shumë e vështirë për të luajtur
kundër Ajaxit, por gjithmonë kam

besuar në shokët e ekipit tim”. Fut-
bolli është i mahnitshëm – na jep
një moment si ky, nuk mund ta
imagjinojmë, momenti më i mirë
në jetën time – në karrierën time,
vetëm duhet t’ju them faleminde-
rit shokëve të ekipit tim”, tha Mou-
ra. Ndryshe, Tottenham në finale
të ligës më elitare evropiane do të
takohet me Liverpoolin, e cila elimi-
noi Liverpoolin.

DE LIGT: NUK E MERITONT
E ELIMINIMIN

Kapiteni i Ajaxit, Matthijs de
Ligt ndihet i trishtuar pas elimini-
mit në fund të ndeshjes nga Tot-
tenham Hotspur në gjysmëfinale

të Ligës së Kampionëve.  Humbja
në minutat shtesë ka thyer zemrat
e lojtarëve të Ajaxit, të cilët dhu-
ruan emocione në çdo ndeshje të
kësaj gare dhe njëri nga ta është
kapiteni de Ligt. Kur e shihni gjithë
lojën, e shihni se ne nuk e meri-
tuam të eliminohemi. Ne dhamë
gjithçka në pjesën e parë, por jemi
jashtë gjithsesi. Është e pabesue-
shme”, ka thënë fillimisht De Ligt
për Veronica. “Është një ëndërr që
u prish. Do të kisha dashur të luaja
finalen, por nuk po ndodh. Ne u
rrëqethem nga mënyra se tifozët
tanë brohorisnin për ne pas për-
fundimit të ndeshjes. Është e vësh-
tirë të thuhet tani, por ne duhet të
ecim përpara. Ende duhet të
luajmë dy ndeshje për të fituar ti-
tullin [në Holandë]. Kjo është më e
rëndësishmja tani. Në pjesën e
dytë ne nuk ishim më në gjendje të
vendosnim presion, kështu që Al-
derweireld mund të shkonte për-
para dhe Trippier kishte shumë
kohë për të sjellë topin në pjesën
tonë. Ne nuk kishim asnjë
përgjigje për këtë. Ne mbijetuam
për një kohë shumë të gjatë, por i
dhuruar golat shumë ngathët”,
përfundoi kapiteni i Ajaxit.

LIGA E KAMPIONËVE

FINALE ANGLEZE 
Tottenhamit ka
arritur të shënojë
fitore të madhe ndaj
Ajaxit me rezultat 3-
2 në Johan Cruyff
Arena për të kaluar
në finale. Rezultati i
përgjithshëm ishte
3-3, por anglezët
kalojnë tutje falë
golave si mysafirë.
Heroi i Tottenham
ishte Lucas Moura që
shënoi tri gola

Mourinho kritikon strategjinë e Ten Hagut
Ajaxi është eliminuar në sekondat e fundit të
ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Ligës së
Kampionëve. Holandezët pësuan para shikuesve të
vetë kundër Tottenham Hotspurs me rezultat 3-2,
gjegjësisht rezultati i përgjithshëm ishte 3-3, por
golat si mysafir i japin të drejt londinezëve që të
paraqiten në finale të garës më prestigjioze
evropiane për klube. Jose Mourinho, trajneri
portugez dhe eksperti i BeIn Sports, ka folur rreth
ndeshjes së mbrëmshme duke treguar se ku gaboi

trajneri i vendasve, Eric tan Hag. “Unë mendoj, më
lëndon ta them këtë, unë dua t’ia njoh 99 për qind
të meritave Hagut rreth punës së bukur që bëri me
këtë ekip. Por, duhet të jem kritik për atë një për
qindshin”, tha fillimisht “Speciale One”. “Si trajner,
ka ndeshje ku nuk luajmë, ka ndeshje ku luajmë
shumë keq, por ka ndeshje ku luajmë shumë mirë.
Ajaxi në pjesën e dytë ishte e nevojshme që të
luante shumë mirë, por si ekip luajti shumë keq”,
tha strategu i papunë.

Alderweireld: Gjithçka mund të ndodhë kundër Liverpoolit

Mbrojtësi i Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld ka
folur pas fitores së madhe me rikthim ndaj Ajaxit në
gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Pas ndeshjes
belgu Alderweireld u pyet për finalen ndaj Reds, por
ai tha se së pari duhet ta shijojnë dhe festojnë këtë
kualifikim dhe pastaj të mendojnë për finale. Së pari
ne duhet të festojmë dhe të shijojmë këtë natë, pas
saj ta përgatisim ndeshjen me Liverpoolin”, ka thënë
fillimisht Alderweireld pas ndeshjes. Ne kemi tre javë
për t’u përgatitur në mënyrën më të mirë të
mundshme. Duhet të presim për të çdo gjë mund të

ndodhë në një ndeshje. Ju duhet të tregoni shumë
respekt për Ajaxin. Ata kanë një filozofi të madhe.
Jam shumë krenar që kam një histori me Ajaxin, por
në anën tjetër jam shumë krenar që luaj për Spurs.
Kjo tregon mënyrën se si kemi ardhur deri këtu. Jemi
në katërshe në ligë, të gjithë ankohen për ne,  por
jemi gjithashtu në finale të Ligës së Kampionëve,
kështu që thotë shumë. Është e pabesueshme. Ne
kemi treguar se e donim më shumë fitoren. Kemi
vënë zemrat tonë në fushë. Jam shumë krenar për
këtë ekip”, përfundoi mbrojtësi belg.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dita do të kalojë pa ndonjë risi të veçantë në dashuri, dhe

ndoshta për këtë arsye filloni të tregoni shenja të padurimit. Mun-
dohuni të merrni pak kohë. Beqarët duhet të mësojnë të presin për
dashurinë e vërtetë dhe kurrë nuk detyrojnë askënd. Puna: Marsi në
shenjë do t’ju tërheqë për të mbajtur angazhimet e vendosura. Pak
më shumë qëndrueshmëri do të ishte mirë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Sot do të ketë shumë gjëra të reja për të dashuruarit, si dhe

disa diskutime me partnerin/en, i/e cili/a do të konfirmojë disa prio-
ritete. Gjeni një pikë pajtimi dhe mos pretendoni të mos kuptoni. Be-
qarët do të duhet të vendosin se në cilën drejtim të shkojnë, të paktën
të jenë të sigurt. Puna: Shkoni përpara drejt qëllimeve që keni synuar
për një kohë, nuk keni alternativë, është koha për të vepruar.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Përkundër angazhimeve sot, do të gjeni një mënyrë për t’u

argëtuar dhe për të rimarrë një pasion të fjetur. Zgjohni marrëdhënien
e çiftit me disa surpriza, partneri/ja do të jetë i/e lumtur! Nëse jeni vetëm
dhe kërkoni dashurinë, duhet ta lini zemrën të hapur ndaj ndjenjave.
Puna: Sfera profesionale është e kënaqshme dhe sot gjithçka do të
shkojë pa probleme. Do të vijnë gjithashtu çmime të papritura.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dashuria ju jep aq shumë për të menduar, por gjithashtu

ju bën të ndiheni mirë! Duket një kontradiktë, por nuk është kështu,
ju po kaloni një moment kur duhet të luftoni mes dy zjarreve. Beqarët
do të duhet të përpiqen të mos izolojnë veten, edhe nëse kjo nuk është
një kohë e lehtë për ta! Puna: Yjet ju këshillojnë të prisni përpara se
të merrni një vendim që mund të jetë vendimtar për punën.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ju po kaloni një periudhë të vështirë, por jeni duke bërë

mirë. Gjendja përmirësohet dhe madje edhe nëse dashuria nuk
është në të mirë të saj, jeni po aq të lumtur. Beqarët do të duhet të
kenë më shumë besim në veten e tyre dhe të bindin veten se herët
a vonë dashuria do të vijë. Puna: Në punë nxirrni karakterin dhe mos
lejoni që këmbët tuaja të bien në kokë. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ju jeni të rrethuar nga njerëz që ju duan dhe të cilët ju tre-

gojnë me gjeste të vogla dhe kujdes që ju ti vini re. Për beqarët, pri-
tet një ditë pozitive, periudha është padyshim shumë paqësore, sh-
frytëzoni mundësinë për të bërë zgjedhje. Puna: Në punë dikush do
t’ju zemëroj dhe ndjeshmëria juaj do të testohet ashpër. Mos u përf-
shi në debate.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Është gjithashtu një kohë pozitive për dashurinë, ju jeni

kthyer me zjarr dhe keni sy vetëm për të dashurit tuaj. Plane udhë-
timi në horizont! Interesi i zemrave të vetmuara do të synojë njohje
të reja dhe njerëz të veçantë do të tërheqin vëmendjen. Puna: Jini
të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja të punës, përpiquni të zgjidhni
investime fitimprurëse dhe partneritete për të pasur sukses.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Periudha pozitive vazhdon për ju, problemet duket se

janë zgjidhur, ndoshta ka disa pengesa, por asgjë që nuk mund të
rregullohet. Beqarët mund të punojnë shumë për të kompensuar
kohën e humbur, shpirti binjak është duke pritur për ju! Puna:
Mos e shtyni fillimin e një projekti që ju intereson, koha është e mirë
dhe është momenti të pohoni ambiciet tuaja.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dashuria kalon nëpër një periudhë që nuk është saktë-

sisht e shëndetshme dhe kjo ju shqetëson pak. Për beqarët, dashu-
ria nuk është një përparësi për momentin, tani është thjeshtë kë-
naqësi. Puna; Ju do të jeni në gjendje të gjeni armët për të luftuar
dhe për të arritur qëllimet tuaja. Bashkëpunime të reja në hori-
zont.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dashuria, pasioni dhe optimizmi duket se e karakteri-

zojnë këtë ditë, por mosbesues siç jeni, do ta keni të vështirë të be-
soni se është e vërtetë. E megjithatë erosi është në nivelet më të lar-
ta! Edhe beqarët do të bëjnë aq shumë pushtime, sot ata do të vënë
shigjeta të ndryshme në harkun e tyre! Puna: Sot ju do të përballe-
ni me çdo problem me një buzëqeshje

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Është një kohë e emocioneve të mëdha, dashuria është e

zjarrtë dhe “grindjet” e ëmbla sigurisht që nuk mungojnë për ta
bërë ditën të shkëlqejë. Ju do të jeni veçanërisht aktiv! Do të ketë taki-
me të reja dhe mundësi të reja për beqarët, ju do të jeni në dispozi-
cion për aventura të reja. Puna: Nuk jeni shumë i fokusuar dhe nuk
mund të ballafaqoheni me probleme të caktuara me ftohtësi.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Një situatë e veçantë sentimentale ju bën të mendoni.

Dashuria vuan pak nga një melankoli e caktuar e përzier me humor
të keq, dhe ata që janë pranë jush do ta kenë të vështirë të kuptojnë
se çfarë po ndodh. Zemrat e vetmuara sot do të duhet të përqën-
drohen në gjërat me të vërtetë të rëndësishme. Puna; Detyra të reja
të punës do të nxjerrin në pah cilësitë tuaja
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1267 - Kisha e Vjenës urdhëron që
të gjithë hebrenjtë të veshin veshje
dalluese

1427 - Hebrenjtë dëbohet nga Ber-
ni - Zvicër 

1497 - Lundërtari italian Amerigo
Vespuçi fillon lundrimin e tij të parë
në Botën e Re

1570 - Cari Ivan IV bëhet Protestant
1774 - Luigji XVI shpallet Mbret i

Francës 
1871 - Traktati i Paqes mes Gjerma-

nisë dhe Francës: Franca dorëzon
Elzën

1906 - Mbahet takimi i parë i
Dumës (Parlamentit) Ruse

1924 - J Edgar Hoover emërohet
kryesues i FBI 

1940 - Ushtria naziste sulmon Ho-
landën, Belgjikën dhe Luksembur-
gun

1945 - Trupat ruse okupojnë
Pragën

1959 - Trupat sovjetike arrijnë në
Afganistan 

1994 - Nelson Mandela jep beti-
min si kryetari i parë zezak i Afrikës
Jugore 

2005 - Vlladimir Arutinian hedh
granatë dore 20 metra afër kryetarit
amerikan Xhorxh Bush gjatë kohës
kur ai mbante fjalim në Tiblisi,
Gjorgji, por nuk detonohet.

DO VRAS VETEN
Ajo: I dashur, do vras veten.
Ai: Si the?
Ajo: Po ja, do fus gishtat në prizë.
Ai: Moos, larg qoftë se më djeg in-
stalimin e rrymës...!

S’më intereson të qenit njeriu më i
pasur në planet. Ajo që vlen për
mua është momentin kur bie të 

fle pasi kam bërë diçka të 
mrekullueshme. (Steve Jobs)  

Një herë J.P Morgan ofroi
100.000 dollarë
kujtdo që arrinte
t’i tregonte se
pse fytyra e tij
ishte aq e ku-
qërremtë. Asku-
sh nuk arriti ta
zgjidhte misterin. 

Ekziston një dhomë në Minnesota ku
99.9% e të gjitha tingujve bllokohen.
Brenda në dhomë
ju mund të
dëgjoni rrahjet
e zemrës, do të
dëgjoni zhur-
mat e stomakut
me të madhe dhe
pas pak fillojnë haluci-
nacionet. Koha më e gjatë që dikush
ka arritur që të qëndrojë brenda në
të është 45 minuta. 

Fjolla më e
madhe e borës
është regji-
struar në Keogh
gjatë vitit 1887,
dhe ishte 38.1 cm e
gjerë. 
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Një fermer ka regjistruar 15 dele në një
shkollë fillore franceze për të rritur numrin
e nxënësve pasi autoritetet njoftuan planet
për mbylljen e një klase. Shkolla “Jules Ferry”
në Crêts-en-Belledonne, një fshat në veri-
perëndim të Alpeve të Grenoble, kishte parë
numrin e nxënësve të bie nga 266 në 261. Por
në një akt sfidues, Michel Girerd vendosi të
regjistrojë simbolikisht disa prej deleve të
tij. Ndër nxënësit e rinj janë Baa-bete, Dol-
ly dhe Shaun. Girerd u shfaq me 50 delet e
tij jashtë shkollës për një ceremoni të

veçantë ku morën pjesë rreth 200 mësues,
nxënës dhe zyrtarë. Kryebashkiakut Jean-
Louis Maret iu paraqitëm certifikatat e
lindjes gjatë aktivitetit.  Ai vuri në pikëpyetje
“logjikën e bezdisshme të pragut” që mund
të nxiste një mbyllje të tillë të klasës. “Tani
nuk duhet të kemi asnjë mbyllje”, tha njëri
nga prindërit, Gaelle Laval, i cili shtoi se si-
stemi arsimor “nuk ishte i shqetësuar me
argumentet në terren, vetëm numrat”. Fë-
mijët në këtë ngjarje mbanin shenja që
lexonin “Ne nuk jemi dele”.

Një nënë e re ka parë se fëmija e saj e
porsalindur ka patur 2 dhëmbët e para në
gojë dhe kjo ka habitur jo vetëm prindërit
po edhe mjekët madje fëmija është bërë
edhe pjesë e lajmeve anë e mbanë botës.
Nerissa Woodward, 18 vjeç, lindi vajzën e
saj Emilia Harper Jaymes dhe menjëherë
dalloi 2 dhëmbët e saj thuajse si të një të
rrituri në gojë. Mjekja e çerdheve, nga An-
coats, Manchester, tha: “Isha shumë e
tronditur kur kuptova se vajza ime e vogël
kishte lindur me dy dhëmbë”. “Sapo i kam
vërejtur ata, dërgova partnerin tim për të
shkuar dhe për të marrë një mami sepse
nuk mund ta besoja”. Ekipi mjekësor tha se
është shumë e rrallë që foshnjat të lindin
me dhëmbë dhe kjo ishte e çuditshme.
“Ata nuk e kishin parë më parë, por e di-
nin se kishte një shans të vogël që të
ndodhte”. Mamaja e foshnjës gjithashtu

tha se tani ajo druhet edhe të ushqejë
me gji fëmijën e saj pasi mendon se do të
jetë një eksperiencë e dhimbshme me 2
dhëmbët e saj të vegjël por të mprehtë.

Por mjekët e kanë zgjidhur menjëherë
situatën duke hequr 2 dhëmbët e vogëlu-
shes pasi nëse ata binin mund të rreziko-
nin mbytjen e saj.

Një pacient pothuajse i zhveshur me një thikë të
ngulitur thellë në shpinë u largua nga departamen-
ti i urgjencës - për të tymosur një cigare. Vladimiri
nga Rusia, 34 vjeç u kthye në pavijon vetëm kur
mjekët e paralajmëruan se po rrezikonte jetën dhe i
thanë: “Do të vdisni?” Pas kësaj, Vladimir u kthye në
dhomën e trajtimit në spitalin e qytetit rus të Kaza-
nit. Një infermiere filmoi ‘misionin e jashtëzakon-
shëm’ të pacientit për cigaren, ndërsa pjesa tjetër e
stafit përpiqej që ta bindte se po rrezikonte rëndë
shëndetin e tij. Thika ishte zhytur kaq thellë sa që
vetëm doreza ishte e dukshme. Stafi i spitalit e zhve-
shi kur ai u tha se kishte ‘diçka për të bërë’ dhe pas kë-
saj u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë. Një femër infer-
miere dëgjohet  në video duke e pyetur: “Vladimir, a
je çmendur?” Ndërsa ai ecën nëpër korridorin e spi-
talit - duke u përkulur nga dhimbja dhe në një mo-
ment  mbahet tek kangjellat - ajo e pyet: “Sa larg po
shkon? Jashtë është ftohtë, Kthehu!” Ai kthehet dhe
i thotë asaj se po shkon ‘për të pirë një cigare’.  Pas kë-
saj, ndërhyn një mjek dhe e fut brenda për t’i hequr
thikën nga shpina.  Kjo ngjarje ka ndodhur përpara
disa javësh dhe videoja ka bërë xhiron e botës. 

Printohet 50
dollarëshi i ri
australian me
gabim
drejtshkrimor 
46 milionë herë është printuar me
një gabim drejtshkrimor, 50 dol-
larëshi i ri në Australi i cili ka për
qëllim të parandalojë falsifikimin.
Kartëmonedha që besohet se doli
në qarkullim në tetor të vitit të ka-
luar, e që u shtyp 46 milionë herë,
megjithatë, gabimisht doli në
qarkullim me gabim drejtshkri-
mor. Siç raporton The Guardian,
në pjesën me ngjyrë të verdhë
është shkruar gabimisht fjala
“përgjegjësi”. Në mbishkrim është
shkrimtari dhe shpikësi indigjen
David Unaipon dhe një fjalim i
Edith Cowan, anëtarja e parë grua
në parlamentin australian. Aty
është shtypur një fragment nga li-
bri i Unaipon, dhe një pjesë nga
fjalimi i parë i Cowanit në parla-
ment. Gabimi, ndodhet tek fjalimi
i Cowanit. “Është përgjegjësi (në
vend se të shkruhet responsibility,
është shkruar responsibilty) e
madhe të jem gruaja e vetme
këtu, dhe dua të theksoj domo-
sdoshmërinë që eksiton për të
gjitha gratë tjera”, tha ajo. Një
zëdhënëse e (RBA), Bankës Re-
zervë ka thënë se janë të vetëdij-
shëm për gabimin dhe në afatin e
ardhshëm do të korrigjohet. Kuj-
tojmë se Australia është vendi i
parë që përdor kartëmonedhat e
polimerit. Polimeri, krahasuar me
letrat tjera, ka qëndrueshmëri dhe
siguri më të madhe dhe vlerë-
sohet se s’mund të falsifikohet.

Foshnja lind me dy dhëmbët e parë

Fermeri regjistron delet në shkollë si nxënëse
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Me thikën e ngulur në shpinë, del nga spitali
për të pirë cigare
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