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në Kosovë, 
18 herë më 
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Tetovë, 19 prill - Shumë akse rrugore në Maqedo-
ninë Perëndimore vazhdojnë të anashkalohen
nga pushteti qendror. Përveç një asfaltimi që
është bërë në rrugën Tetovë-Jazhincë dhe një
rikostruim të autostradës Shkup-Tetovë, edhe
atë vetëm në njërën korsi, investim tjetër nuk
është bërë. Megjithatë, edhe një pjesë tjetër e
rrugës Tetovë-Jazhincë në hyrje të Tetovës re-
spektivisht në lagjen Drenovec është mjaft e

dëmtuar. Në ndërkohë, e dëmtuar mbetet edhe
rruga Tetovë - Kodra e Diellit, kurse shumë fsha-
tra brenda tyre kanë infrastrukturë të mjeruesh-
me. Për këto akse rrugore janë paralajmëruar
edhe rikostruime, por pa u caktuar ndonjë afat
konkret. Po ashtu, në plan të Qeverisë, krahas
këtyre rrugëve, është duke u shqyrtuar edhe
kërkesa e tre komunave të Pollogut për rrugën
Tetovë-Trebosh-Xhepçisht...

Anashkalohet infrastruktura e Pollogut

15 DEN

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

Kur “baba” 
na la “jetimë”

“A mos di çka u bë me sulltan
Abdylhamidin?”, më kishte dër-
guar një mik përmes e-mailit të
facebookut. “E di që e shikon se-
rialin e Abdylhamidit, prandaj po
të pyes nëse do të vazhdojë ose
jo”. Pyetja e tij më kishte prekur
“në tel”, sepse të njëjtën dilemë e
kisha edhe unë. Sepse vërtet sul-
ltani u tret brenda nate nga ekra-
ni, kurse atmosfera e serialit,
edhe pse artistike, më shërbente
si një kronikë e... 
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Pse shqetë-
sohen të gjithë
për rezervat 
e jashtme të
Turqisë?

Tre ditë pas
zgjedhjeve,

deputetët 
në seancë
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Imagjinojeni në një moment Europën si një objektiv në një
ekran radari, dhe mund të shihni paralajmërimet të shum-
ta dhe të kudogjendura me ngjyrë të kuqe. Evropa është
duke përjetuar një një sulm hibrid. Sulmuesit nuk koordi-
nohen, dhe qëllimet e tyre mund të ndryshojnë.

Por ajo që këto sinjalet e alarmit paraqesin është e tejet
qartë:Në garën e re të fuqisë së madhe midis Shteteve të Ba-
shkuara, Kinës dhe Rusisë, Evropa shndërruan në një pre. Be-
snikëria e saj politike ndaj një Perëndimi të dobësuar,
ndarjet e saj të brendshme, pasuritë e tij tërheqëse dhe tre-
gu i saj prej 500 milionë konsumatorësh, e bëjnë atë një
shënjestër ideale.

Sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëta-
re në Uashington, gjatë 2 viteve të fundit, Rusia ka arritur të
shtojë ndikimin e saj ekonomik në vendet e Bashkimit Evro-
pian që janë më të mikëpritëse se të tjerat, veçanërisht Au-
stria, Italia dhe Holanda.

Kina, ka një qasje tjetër. Nën maskën e konceptit të një Rru-
ge të re të Mëndafshit, që në kohën e udhëtarit të famshëm
italian Marko Polo, presidenti kinez Xi Jingping dëshiron të
lidhë ekonomikisht Evropën me Kinën. Kjo është konkreti-
zuar deri tani me blerjen e portit të Pireut pranë Athinës,
dhe disa porte të tjera të rëndësishme në Evropën Jugore.

Greqia ishte e dëshpëruar për para, ndërsa Gjermania nuk
pa asnjë gabim tek kjo. Rruga e re e Mëndafshit, tanimë
më e përshkruar në mënyrë prozaike si nisma e “Brezit dhe
Rrugës”, ka përfshirë gjithashtu krijimin e një organizate të
quajtur 16 + 1 (16 shtete ish-komuniste, 11 prej tyre anëtare
të Bashkimit Evropian plus Kina), që i ndërton në ndërtimin
e infrastrukturës.

Jo rasërisht, vëmendja e vizitës së Xi-së në Itali, një anëta-
re themeluese e Bashkimit Evropian, ishte tek nënshkrimi
më 23 mars i një Memorandumi Mirëkuptimi, për të bërë
vendin e Apenineve pjesë të nismës së “Brezit dhe Rrugës”.

Duke mos qenë me e kënaqur me periferi, Kina po synon me
një këmbëngulje të re zemrën e Evropës: Uashingtoni dhe
Brukseli, shprehën pakënaqësinë e tyre me lëvizjen e re të
kinëzeve në Itali, Pekini i shpërfilli ato. Shtetet e Bashkuara,
deri tani aleatja më e madh e Evropës, ka një luftë të sajn me
Kinën – një luftë e madhe mbi tregtinë që tashmë ka nga-
dalësuar rritjen ekonomike në Evropë, si dhe një përballje
mbi dominimin teknologjik.

Në një botë normale, Uashingtoni do t’i kishte rreshtuar
aleatët e saj evropianë në anën e vet. Por kjo nuk është një
botë normale. Amerika e presidentit Donald Trump, po e
trajton Evropën ose si një rivale ose si një vasale. Pastaj
erdhën paralajmërimet e Uashingtonit, kundër zgjedhjes së
kompanisë gjigante të teknologjisë kineze Huaëei, për të zh-
villuar rrjetet pa tel të gjeneratës së pestë, G5, dhe kërcëni-
met nga ambasadori amerikan në Gjermani, Riçard Gre-
nell,për hakmarrje që përfshin kufizimet për ndarjen e
informacioneve të inteligjencës.

Edhe Gordon Sondland, ambasadori i Shteteve të Bashkua-
ra në Bashkimin Evropian, paralajmëroi hakmarrje, nëse
Brukseli kufizon përfshirjen e kompanive amerikane në
projektet ushtarake evropiane. Donald Trumpi, e kërcënoi
Evropën me dëmë “të rënda” ekonomike, nëse nuk ka pro-

gres në bisedimet delikate tregtare.

Më së fundmi, dolën raportet nga Uashingtoni, se Trumpi
dëshiron t’i detyrojë vendet evropiane të paguajnë për ven-
dosjen e trupave amerikane, plus 50 përqind për privilegjin
e pritjes së tyre, sipas Bloomberg News. Evropa është një
objektiv i lehtë. Një grup i lidhur ngushtë prej 28 shtetesh,
por jo një shtet federal, dhe pengohet nga procesi i ndër-
likuar i vendimmarrjes.

Kaosi i Brexit, do të lërë në mënyrë të pashmangshme pa-
sojat e tij. Sikurse është shprehur historiani francez Pier
Nora, evropianët, dikur mjeshtra të botës, tani janë të shtyrë
në periferinë e saj. Por Evropa nuk duhet të pranojë
humbjen. Një zyrtar i lartë i inteligjencës evropiane, tha
kohët e fundit tha se kishte një këmbanë alarmi zgjimi në
rangun e kërcënimeve me të cilat ballafaqohet BE, përf-
shirë ndërhyrjen nga Rusia dhe rritjen e të djathtës ekstre-
me, si dhe “militarizimin e ligjeve eksterritoriale, për të
dobësuar kompanitë tona”.

Që të ndodhë kjo janë thelbësore uniteti dhe vullneti poli-
tik. Brenda Bashkimit Evropian, në gjendjen ai ndodhet ak-
tualisht, kjo do të ishte një betejë e vështirë. Evropianët
kanë nevojë për më shumë se aa një këmbanë alarmi. Ata
duhet të vendosin nëse do të lejojnë që perspektiva e kon-
tinentit të tyre, të bëhet copë e çikë nga fuqitë më të mëdha
konkurruese, apo nëse duan që të rifitojnë forcën e mjaftue-
shme kolektive dhe mirëkuptimin e përbashkët, për të kon-
trolluar vetë fatin e tyre.

Rrjetet 5G, do të jenë një test në këtë drejtim. Megjithëse
Huawei është lideri në këtë fushë të teknologjisë, mbeten
dyshime të forta mbi sigurinë. Ka ndërkohë edhe alternati-
va evropiane. Por cilin rol do të luante Evropa në këtë botë
të re? Më 5 mars, Presidenti francez Emanuel Makron, lëshoi
një thirrje solemne për “Një Rilindje Europiane”, që u botua
në të gjithë Evropën.

“Evropa nuk është thjesht një treg ekonomik. Ajo është një
project”-shkroi ai, duke shtuar se qytetërimi evropian “na ba-
shkon, na bën të lirë dhe na mbron”. Në një reagim pak ditë
më vonë, të botuar nën titullin ”Vendosja e Evropës në
rrugën e duhur”, Annegret Kramp-Karrenbauer nga Gjerma-
nia, drejtuesja e re e Unionit Kristian Demokrat, shpalosi një
vizion të ndryshëm.

Kontrasti mund të quhet ndryshe vizioni i statuskuosë
përkundrejt vizionit strategjik.

Mungesa e marrëveshjes mes këtyre dy vendeve të afërta
dhe të mëdha evropiane, flet vetë për shkallën e sfidës.
Megjithatë, sa i përket Kinës, duket se janë më në fund gati
të veprojnë bashkë.

I nixitur nga ndjenja e urgjencës për të kundërshtuar
strategjinë kineze të përçarjes, Makron ftoi kancelaren
gjermane Angela Merkel dhe presidentin e krahut ek-
zekutiv të Bashkimit Evropian t’i bashkoheshin atij në
takimin e parashikuar më herët si dypalësh me presiden-
tin Xi më 26 mars në Paris. Disa liderë evropianë, e shohin
ende kontinentin e tyre si mbrojtësin e fundit të demok-
racisë dhe multilateralizmit. Mjerisht pak prej tyre, janë
të gatshëm t’i bashkohen betejës për ta ruajtur këtë sta-
tus. (“The New York Times”)

Për evropianët ka mbërritur
momenti i llogaridhënies

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

Nga Sylvie Kauffmann

GJAKU I HERONJËVE E
DËSHMORËVE U BËFTË
DRITË 

“Gjatë këtij muaji po përkujtohet 20
vjetori i betejës më të lavdishme të luftës
për liri, Betejës së Koshares. Betejë e cila
ishte e organizuar sipas doktrinës
luftarake; me zingjir komandues, me
plan të qartë operacional dhe në
përputhje me ligjet e luftës. Sot poashtu
përkujtojmë rënien heroike të heroit Sali
Çekaj. Gjaku i heronjëve e dëshmorëve u
bëftë dritë e udhërrëfim për gjeneratat e
reja të Kosovës.
#LavdiHeronjëve#BetejaeKoshares”, ka
shkruar një status në Facebook,
deputetja e LDK, Vjosa Osmani.

SHUMË E PRITSHME, 
POR NJËKOHËSISHT,
SHUMË E DHIMBSHME!

“Një aset me vlerë materiale 9 milion
Euro të dorëzuara nga Qeveria italiane,
ekskluzivisht për qëllim rikthimin në
aeroport komercial, JO Ushtarak, me
kundërshti nga vetë ministrat e Qeverisë
Haradinaj, i kthehet Ministrisë së
Mbrojtjes. 
Në vend se aeroporti i Gjakovës të
kthehej në vend burim të gjenerimit të
zhvillimit, punësimit dhe promovimit të
investimeve në vend, Aeroporti i
Gjakovës do të shëndrrohet në një
platformë të re të shpenzimit dhe
tenderomanisë histerike të kësaj
Qeverie.
Në vitin e Ekonomisë, aeroportin ia jepni
ushtrisë! 
Përtej se me shpenzu, me fitu ju nuk
dini,JO!”, ka shkruar një status në
Facebook, depuetja e Kuvendit të
Kosovës, Mimoza Kusari Lila.

BAMIRËSIA NUK KA NEVOJE
PËR KAMERAMANË 

“Gjëja që nuk më ka pëlqyer këto vitet e
fundit është mediatizimi në ekstrem i
bamirësisë. Prodhimi i reportazheve
televizivë dhe publikimi i trastave me
miell që fondacione të ndryshme u
dërgojnë të varfërve nëpër fshatra.
Skuadrat e “vullnetarëve”, që rreshtohen
të gjithë me nga një qese në dorë duke
ua dhuruar të uriturve, e që pastaj dalin
fotografi duke mbajtur në prehër fëmijët
e drobitur nga jeta e vështirë.
Mjerimi i ka vënë për poshtë dhe janë
gati tu puthin duart çdo kujt që u çon
kafshatën e bukës. Por askujt nuk i
lejohet që për hir të kësaj gjendje, tu
marrë atyre edhe erzin, e ti nxjerre nëpër
ekrane duke u dhuruar një trastë me
ushqime, apo një rreckë për të mbuluar
shpatullat.
Më shumë se bamirësi, kjo duket si një
show me mjerimin e tjetrit, një
përpjekje e shëmtuar për të fituar “like-
t” e të tjerëve e për tu shndërruar në
person publik.
Jo, bamirësia e vërtetë nuk ka nevojë për
kameramanë, reportazhe, foto dhe
dekorata studiosh televizive për
heroizimat e mëdha”, ka shkruar një
status në Facebook, gazetari nga Tirana,
Mentor Kikia. 
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Athinë, 19 prill - Marrëveshja e Prespës është
e shkëlqyer, ndërsa kemi dy opsione: ose
do të vazhdojmë të luftojmë kundër ose do
ta shfrytëzojmë për të pasur rezultat më të
mirë të mundshëm. Kështu thotë ministri i
Mbrojtjes i Greqisë, Evangelos Apostolakis,
në një intervistë për televizionin grek
“Open”, ndërsa thekson se ai e mbështet
opsionin e dytë. I pyetur për temat lidhur
me gjuhën dhe nacionalitetin, të cilat
shkaktuan reagime në Greqi, Apostolakis
thotë se “ato probleme janë më të vogla se
ato që zgjidhen” me marrëveshjen dhe sh-
ton se “ekzistojnë mënyra që më tej të mos
krijohen probleme”.

“Mendoj se të gjithë ne duhet ta marrim

parasysh këtë marrëveshje të nënshkruar.
Kemi dy opsione. ose të vazhdojmë të luf-
tojmë kundër dhe ta helmojmë popullin
me brengosje të tilla të ndryshme ose ta
shfrytëzojmë dhe të kemi rezultat sa më të
mirë të mundshëm. Mendimi im është
opsioni i dytë”, theksoi ministri i Mbrojtjes
i Greqisë. Evangelos Apostolakis shton se
Marrëveshja e Prespës është “model që
duhet seriozisht të merret parasysh” me re-
zultat të shkëlqyer.

“(Është i përkryer) sepse zgjidhen disa
probleme dhe hapen disa perspektiva. Së
pari në çështjet për bashkëpunim mbrojtës
në të cilat unë jam i involvuar. Prej atje ku ka

pasur brengosje nga një vend fqinj, tani
kemi bashkëpunim të shkëlqyer, perspek-
tivë për t’u ndihmuar, të bëjmë çfarë do ak-
tivitete që të përgatiten për integrimin e
tyre në NATO. I hapim shkollat tona për
edukimin e tyre akademik, fillon të ekzi-
stojë besimi midis njerëzve nga dy vendet
dhe e njëjta ndodh edhe në ekonomi”, thotë
Apostolakis në një intervistë për TV “Open”,
transmeton MIA.

Lidhur me atë nëse Marrëveshja e Pre-
spës mund të funksionojë edhe në
marrëdhëniet greko-turke, ministri i
Mbrojtjes thotë se “çka do qoftë efektive,
mund të shfrytëzohet si model”.

Policia gati për
të dielën
Shkup, 19 prill - Ministria e Punëve të
Brendshme është plotësisht e përgati-
tur që të sigurojë një atmosferë të
denjë dhe të sigurt, në të cilën çdo qyte-
tar i yni do ta realizojnë të drejtën e tyre
të zgjedhjes, porositi ministri i Punëve
të Brendshme, Oliver Spasovski në fjali-
min para qytetarëve në prag të votimit
të zgjedhjeve presidenciale. Jemi të
përgatitur, theksoi Spasovski, me ven-
dosmëri dhe pa kompromis të paranda-
lojmë çdo tentativë për çrregullimin e
procesit zgjedhor pavarësisht se nga ku
apo prej kujt vjen. Jini të sigurt se ligjet
dhe vullneti qytetar do të respektohen
plotësisht. “Të dielën secili prej nesh ka
mundësi që të realizojë të drejtën e tij
kushtetuese, sovrane dhe të vetë
ndërgjegjshme që të vendosë për
përzgjedhjen e tij. Ministria e Punëve të
Brendshme, në pajtim me të gjitha
kompetencat, e ndjek të gjithë procesin
zgjedhor, ndërsa duke pasur vetëm një
qëllim të vetëm – dita e votimeve të jetë
e qetë, të zhvillohet pa pengesa dhe në
mënyrë dinjitoze ashtu siç i ka hije një
shoqërie demokratike dhe të lirë”, thek-
soi Spasovski. Siç tha ministri, në pe-
riudhën e kaluar nëpunësit policorë
kanë kaluar përmes aktiviteteve efekti-
ve dhe të planifikuara për vëzhgim
efektiv dhe cilësor dhe sigurimin e
përgjithshëm të procesit zgjedhor nga
fillimi dhe deri në përfundimin e tij.

Publicitet

APOSTOLAKIS PËR MARRËDHËNIET SHKUP-ATHINË 

Ta shfrytëzojmë Marrëveshjen
e Prespës

Lidhur me atë nëse
Marrëveshja e Prespës mund
të funksionojë edhe në
marrëdhëniet greko-turke,
ministri i Mbrojtjes thotë se
“çka do qoftë efektive, mund të
shfrytëzohet si model”
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Shkup, 19 prill - Mbrëmë në me-
snatë përfundoi fushata njëzetdi-
tore dhe sot është heshtja
zgjedhjeve presidenciale që do të
mbahen nesër (e diel) dhe
zgjedhjeve lokale të parakohshme
që do të mbahen në të njëjtën ditë
në Ohër, Dibër dhe Novo Sellë. Dy
prej tre kandidatëve për president
e përfunduan fushatën zgjedhore
me takime me qytetarët dhe tubi-
met, ndërsa kandidati i cili përk-
rahet nga Aleanca e Shqiptarëve
dhe BESA, Blerim Reka  me tubi-
min në Tetovë e përfundoi fu-
shatën zgjedhore.

Kandidati për president i
LSDM-së dhe koalicionit, Stevo

Pendarovski  fushatën e përfundoi
mbrëmë në pjesën perëndimore
të vendit, respektivisht në Strugë
dhe në Ohër, ndërsa kandidatja  e
VMRO-DPMNE-së, Gordana Silja-
novska -Davkova ishte në pjesën
lindore të vendit, konkretisht në
Shtip dhe në Probishtip. Sot, një
ditë para zgjedhjeve, të drejtën e
votës mund ta realizojnë 1640 per-
sona  në burgjet e vendit dhe per-
sona që janë në arrest, shtatë per-
sona  të shpërngulur brenda
vendit, si dhe 3583  persona të së-
murë dhe të moshuar të cilët këtë
e kanë kërkuar nga komisionet ko-
munale zgjedhore. Personat e zh-
vendosur brenda vendit votojnë

në strehimoret ku strehohen, të së-
murët dhe personat me aftësi të
kufizuara në shtëpitë e tyre dhe
votuesit që në ditën e votimit  janë
në  masën e  arrestit shtëpiak në
vendin ku e vuajnë këtë masë. Vo-
timi sot edhe nesër në ditën e
zgjedhjeve fillon në orën shtatë
dhe do të zgjatë deri në orën 19.
Në 3480 vendvotime në shtet dhe
në 32 jashtë vendit në zgjedhjet e
gjashta presidenciale mund të vo-
tojnë 1.808.131 qytetarë të regji-
struar në listën zgjedhore.

1.726.795 votues janë të regji-
struar në ekstraktet nga Lista
zgjedhore, 77.579 votues janë në
punë të përkohshme ose rezident

jashtë vendit, 1640 janë duke vuaj-
tur dënimin ose janë në parabur-
gim dhe shtatë zgjedhës janë të
regjistruar si persona të zhvendo-
sur brenda vendit. Në ekstraktin
special të listës së zgjedhësve janë
regjistruar 1781 votues që kanë pa-

raqitur një kërkesë në Përfaqësitë
Diplomatike-Konsullore jashtë
vendit. Raundi i dytë i zgjedhjeve
është caktuar dy javë më vonë, më
5 maj. Këto janë  zgjedhjet e gjash-
ta presidenciale në vend që nga
pavarësia e tij në vitin 1991. (Z.V)

Linjë telefonike
falas nëse ju
shkelet e drejta
e votimit
Shkup, 19 prill - Në zyrën e
Avokatit të Popullit, të dielën -
në ditën e mbajtjes të rrethit të
parë të zgjedhjeve presidencia-
le 2019, dhe zgjedhjet e pa-
rakohshme për kryetar të ko-
munave Ohër, Dibër dhe Novo
Sellë në periudhën nga ora
07:00 deri në orën 19:00 do të
funksionojë linja telefonike fa-
las: 0800-54321, në të cilën qy-
tetarët do të mund të paraqe-
sin çfarëdo lloj shkelje të së
drejtës së votimit.
Siç kumtojnë nga zyra e avoka-
tit të popullit, të hapura për qy-
tetarët do të jenë të gjitha sh-
tatë zyrat e Avokatit të popullit
në: Shkup, Manastir, Kërçovë,
Kumanovë, Strumicë, Tetovë
dhe në Shtip, me qëllim që t’u
ndihmohet në realizimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të tyre
të votimit. Përveç personalisht
në zyra, si dhe në linjën falas,
qytetarët do të munden për
mbrojtje të të drejtave të tyre
të paraqiten edhe në numrat e
telefonit në vijim: Tetovë 044
344-082, Strumicë 034 329-996,
Kërçovë 045 228-586, Manastir
047 242-310, Shtip 032 389-701
dhe Kumanovë 031 431-488.
Avokati i popullit, potencohet,
të drejtat e qytetarëve do t’i
mbrojë me ndërmarrjen e ma-
save urgjente për veprim efek-
tiv nga ana e organeve kompe-
tente në procesin zgjedhor dhe
institucionet tjera të cilat obli-
gohen t’u sigurojnë mbrojtje të
drejtave të tyre të garantuara.
“Edhe në këtë rast, Avokati i po-
pullit, potencon se, e drejta e
votimit me kushtetutë është e
garantuar si e njëjtë, e përgjith-
shme dhe e drejtpërdrejtë dhe
realizohet në zgjedhje të lira
me votim të fshehtë”, qëndron
në kumtesë.

Destan JONUZI

Shkup, 19 prill - Parlamenti ka cak-
tuar seancë plenare për ditën e
mërkurë, tre ditë pas mbajtjes së
raundit të parë të zgjedhjeve pre-
sidenciale, edhe përkundër dekla-
ratave të kryeparlamentarit, Talat
Xhaferi, para fillimit të fushatës
zgjedhore, se nuk do të ketë seancë
plenare deri më 5 maj. "Më 24 prill,
me fillim prej orës 11, Parlamenti
ka caktuar seancë në të cilën do të
votohen për herë të dytë ligjet të ci-
lat presidenti Ivanov nuk i ka fir-
mosur, midis të cilëve janë edhe
ndryshimet në Kodin Zgjedhor.
Kryeparlamentari vepron në paj-
tueshmëri me rregulloren dhe di-
spozitat ligjore, të cilat thonë se
ligjet që nuk firmosen nga Presi-
denti, rikthehen në votim në Parla-
ment. Kryetari vetëm se ka respek-
tuar Ligjin", deklaruan për gazetën
KOHA, nga kabineti i kreu të Parla-
mentit, Talat Xhaferi.

Edhe pse Xhaferi në brifingun e
fundit me gazetarë pati deklaruar
se ligjet do të presin nënshkrimin
e presidentit të ri, është më se
qartë se të njëjtit ai do ti shpallë në
Gazetën Zyrtare, vetëm me një
nënshkrim. Po ashtu mbetet e ha-
pur edhe çështja nëse në seancën
e caktuar për të mërkurën, do të

tentohet që të kalohet edhe Ligji
për Prokurorinë Publike, pa mbë-
shtetjen e opozitës, nëse shumica
i siguron dy të tretat e votave. Dek-
larata e Xhaferit se nuk do të cak-
tohet seancë plenare, është dhënë
pasi që Ligji për Prokurorinë Pu-
blike i “kryqëzoi” pozicionet e kreut
të Parlamentit dhe ministres së
Drejtësisë, Deskoska, e cila dekla-
roi atëkohë se nëse grupet e punës
mes pushtetit dhe opozitës arrijnë
marrëveshje për fatin e Prokurori-
së Speciale Publike (PSP), Ligji
menjëherë hynë në procedurë par-
lamentare, ndërsa kreu i Parla-
mentit kishte reaguar me anë të

një statusi në rrjetin social Face-
book, duke i thënë ministres se
nuk punon nën diktatin e saj. “Par-
lamenti i Republikës së Maqedoni-
së së Veriut, punon në pajtue-
shmëri me Rregulloren, e jo në
bazë të diktatit, dhe aq më pak, jo
sipas pozicioneve individuale,
qoftë edhe të ministres, apo kush-
do qoftë tjetër”, pati shkruar Xha-
feri.

Kryeparlamentari në brifingun
e fundit me gazetarë porositi se
kur të arrihet marrëveshje për
Ligjin për Prokurorin Publike, ai do
të pres që pas zgjedhjeve të futet
në rend dite në seancë plenare.

Gjatë kohës së fushatës nuk do të
caktojë seancë, pasi që siç ka thënë
Xhaferi, praktika ka treguar se fol-
torja e Parlamentit, është shfrytë-
zuar për promovime të partive po-
litike. Edhe juristi Qenan Aliu,
thotë se caktimi i seancë për 24
prill, nuk është në kundërshtim me
Rregulloren e Parlamentit, dhe se
sipas tij, kreu i Parlamentit po bënë
punën e tij që ia cakton Ligji. “Kjo
që Parlamenti nuk zhvillon seanca
në intervalin kohor prej kur fillon
fushata zgjedhore deri në përfun-
dim të zgjedhjeve, është etabluar
si praktikë e Parlamentit, si rregull
e pa shkruar, duke justifikuar me
faktin që të mos keqpërdoret fol-
torja e Parlamentit për marketing
dhe retorik për favore të zgjedhje-
ve. Ndërkaq, sipas Kushtetutës,
Parlamenti është në kuvendim të
vazhdueshëm. Por kuptohet pa sh-
qyrtime me prapavijë politike, e
cila do të mund të cenon procesin
zgjedhor për favore të një pale”,
deklaroi për gazetën KOHA, Qe-
nan Aliu, jurist. Ndërkohë, presi-
denti Gjorge Ivanov nuk ka nën-
shkruar dekretet për shpalljen e 11
Ligjeve të miratuara nga Parla-
menti me datë 28 shkurt, 4 mars
dhe 6 mars. Midis ligjeve që nuk
kanë marrë nënshkrimin e Ivano-
vit, janë edhe ndryshimet ligjore
për Kodin Zgjedhor, Ligjin për Kë-
shillin Gjyqësor, Ligjin për qasje në
informacionet me karakter publik
etj. Ivanovi mos nënshkrimin e
dekreteve e ka arsyetuar me
mbrojtjen e Kushtetutës dhe inte-
resave të shtetit. Sipas nenit 75, pa-
ragrafi 3 nga Kushtetuta, Ivanovi
është i detyruar të nënshkruajë
dekretet për ligjet të cilat mira-
tohen me votat e 80 deputetëve.

ZGJEDHJET E GJASHTA PRESIDENCIALE

Përfundon fushata, nesër votohet 
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TË MËRKURËN SEANCË PLENARE

Tre ditë pas zgjedhjeve,
deputetët në seancë

Kreu i Parlamentit,
Talat Xhaferi, ka
caktuar seancë plenare
për 24 prill, tre ditë pas
mbajtjes së rrethit të
parë të zgjedhjeve
presidenciale. Nga
kabineti i tij, por jo
vetëm - edhe ekspertët
thonë se kjo nuk është
në kundërshtim as me
Rregulloren për punën
e Parlamentit e as me
ligjin, edhe pse vendi
është në proces
zgjedhor

PËR BDI-në, E PRANUESHME QË PRESIDENTI TË
ZGJIDHJET NË PARLAMENT 

Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, deklaroi se për ta është e pranueshme që
presidenti i vendit të zgjidhjet edhe në Parlament, nëse nuk
sigurohet  censusi i nevojshëm në zgjedhjet e ardhshme
presidenciale. “Këtë tezë ne e kemi ngritur ka më shumë se 10 vite,
asokohe nuk ka pasur mbështetje nga miqtë tanë ndërkombëtarë
dhe tani duket se është e arsyeshme të mendohet. Mund të zgjidhet
edhe prej Parlamentit”, ka thënë Ahmeti në intervistën e
mbrëmshme në TV 21.  

Koha
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Ndalohen dy të
rinj, policia u 
gjeti marihuanë
Policia e Tetovës, të enjten
mbrëma rreth orës 20 e 15 mi-
nuta, në autostradën Tetovë –
Gostivar, gjegjësisht tek pika
pagesore në dalje të Tetovës,
kanë ndaluar veturën e tipit
“BMW” me targa të Gostivarit,
të cilën e ka drejtuar 22 vjeça-
ri B.B nga fshati Çegran i Gosti-
varit, ku si bashkudhëtarë në
veturë ka qenë 24 vjeçari I.S.
nga i njëjti fshat. Gjatë kon-
trollit në veturë është gjetur
marihuanë, ashtu që dy perso-
nat janë arrestuar dhe janë
mbajtur në Stacionin policor
Tetovë për zbardhjen e plotë
të rastit. Pas kësaj, do të pa-
sojnë edhe parashtresa
adekuate.

Padi penale për
mashtruesin 
nga Tetova
Zyra e jashtme për punë krimi-
nalistike Gostivar në kuadër të
SPB Tetovë, të enjten deri në
Prokurorinë Themelore Publike
Gostivar ka dorëzuar kallëzim
penal kundër 43-vjeçarit J.J nga
Tetova për shkak të dyshimeve
se ka kryer vepër penale “ma-
shtrim”. Sipas policisë, i denon-
cuari J. J. dyshohet se në fillim të
muajit prill të këtij viti, me qël-
lim të përvetësimit të përfiti-
meve pronësore, e ka mash-
truar 58 vjeçarin Xh.S. nga
fshati Banjicë e Poshtme dhe e
ka bindur se, do t’i sigurojë
dokumente me të cilat do të
mund të siguroj leje për punë
në Republikën e Gjermanisë.
Kështu që i dyshuari në disa ra-
ste, nga i dëmtuari Xh.S. ka
marrë gjithsej mjete parash me
vlerë prej 7700 euro, për të cilat
ka nënshkruar edhe deklaratë,
në të cilën është përmendur
shuma e parave në fjalë, si dhe
afatet e përmbushjes së detyri-
meve të tij. Gjykatësi me pro-
cedurë paraprake, në Gjykatën
Themelore Gostivar, dje i ka
caktuar masa paraburgimi në
afat prej 8 ditësh.

Padi penale për
falsifikim të parave
Policia e Gostivarit ka ngritur
kallëzim penal ndaj dy perso-
nave, të cilët dyshohen se kanë
kryer veprat penale “Falsifikim
të parave” dhe “mashtrim”.
Bëhet fjalë për personin H.E
24 vjeçar nga Dobërdolli dhe
I.Ç 21 vjeçar nga fshati Toplicë.
Të dy personat, para një viti,
në një objekt hotelerik në Go-
stivar, kanë paguar në një lokal
llogari me 100 euro të falsi-
fikuar. (U.H)

KRONIKË

Kapen gjashtë emigrantë
pakistanez në Demir Kapi
Demir Kapi, 19 prill - Policia ka gjetur gjashtë emigrantë nga
Pakistani në një automjet motorik “mercedes” me targa të
Shqipërisë dje rreth orës 04:30 minuta në autostradën
Shkup-Gjevgjeli, tek unaza “Demir Kapi”. MPB-ja sot kum-
toi se nga ana e nëpunësve policorë, është dhënë shenjë për
ndalimin e “mercedesit” me ç’rast shoferi ka vazhduar lë-
vizjen. Pas marrjes së masave, automjeti është ndaluar,
ndërsa shoferi është arratisur dhe në automjet janë gjetur
emigrantët. Për ngjarjen është njoftuar Prokurori publik
dhe merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.

Shkup, 19 prill - Një këmbësor lëndohet
rëndë, ndërsa gjashtë persona kanë
marrë lëndime më të lehta në shtatë
prej gjithsej dhjetë aksidenteve të
regjistruara në 24 orët e fundit në SPB
Shkup. Policia ka përjashtuar nga
qarkullimi 26  shoferë nën ndikimin e
alkoolit, ndërsa janë përjashtuar nga
qarkullimi edhe 23 automjete të pa-

regjistruara. Janë dhënë gjoba për
parkim jo të rregullt për 103 automje-
te, ndërsa karrotreci ka ngritur 65 au-
tomjete. Janë gjobitur edhe nëntë sho-
ferë të cilët nuk i kanë dhënë përparësi
këmbësorëve në kalimin për këmbë-
sorë, 19 për përdorimin e telefonit ce-
lular gjatë ecjes, 10 për mos mbajtjen
e rripit të sigurimit. (O.Xh)

Omer XHAFERI

Shkup, 19 prill - Në kuadër të struktu-
rave të larta të policisë sekrete, gjatë
kohës kur në krye të Drejtorisë për
Siguri dhe Kundërzbulim ishte Sa-
sho Mijallkov, i akuzuar kryesor në
rastin “Target-Fortesa”, ka mbizotë-
ruar një joprofesionalizëm i skaj-
shëm. Ky konstatim edhe pse
shumë herë është thënë nga njohë-
sit e zhvillimeve politike në vend,
atë edhe njëherë e vërtetoi Zvonko
Kostovski, dëshmitar i Prokurorisë
Speciale Publike, i cili mendohet të
jetë “koka” e zbulimi të përgjimeve
të jashtëligjshme në vendin tonë.

Dëshmitari Kostovski (pjesëtar
aktual i DSK-së) edhe pse javë më
parë e përfundoi rrëfimin e tij për
rrjedhën e përgjimeve të jashtëligj-
shme, ai në seancat e fundit
përgjigjet në pyetjet e kryqëzuara -
pyetje që të akuzuarit i parash-

trojnë në bazë të rrëfimit që e ka

dhënë dëshmitari. Kështu që, të
premten, radhën e kishte e akuzuar
Nadica Nikoliq (ish-eprore e lartë
në policinë sekrete). Në një rast, e
akuzuara Nikoliq kërkoi sqarim nga
dëshmitari Kostovski për punën që
e kanë bërë reproducentët
(përgjuesit) dhe kontaktet e tyre me
inspektorët e lartë. Kësisoj, ai e
përkujtoi se pikërisht ajo ka hyrë në
profile të huaja, me pseudonime
tjera dhe ka shikuar se çka
përgjohet në sistemin e përcjelljes
së komunikimeve. “Shpeshherë ka

ndodhur që reproducentët të bise-
dojnë me inspektorët e DSK-së. Kuj-
toj një rast kur një reproducent, në
vend se ta kërkojë inspektorin, i
është lajmëruar targetit të cilën e
ka përgjuar”, tha Kostovski.

Ndonëse kanë kaluar shumë
kohë nga ngritja e aktakuzës në ra-
stin “Fortesa-Target”, dhe që kur ka
filluar ky proces gjyqësor, deri më
tani nga PSP janë prezantuar vetëm
dy dëshmitarë. Ndërkohë, jo zyrta-
risht flitet se numri i dëshmitarëve
në këtë lëndë është mbi 100 sosh.

Përpos, informatorëve siç është ra-
sti me Gjorgji Llazarevskin dhe
Zvonko Kostovski, që morën guxi-
min të flasin kundër ish-eprorëve
të tyre, në këtë proces gjyqësor pri-
tet të paraqiten edhe pjesëtarë tjerë
të DKS-së, që indirekt kanë pasur
njohuri për përcjelljen e komuniki-
meve. Mes tjerash, si dëshmitar pri-
tet të paraqitet edhe ish-drejtori i
Policisë Sekrete, Zoran Verushevski,
i cili për momentin është i caktuar si
këshilltar i kryeministrit Zoran Zaev
për çështjet e sigurisë.

Me përjashtim të Goran Grujo-
skit dhe Nikolla Boshkovskit (në ar-
rati), të gjithë të akuzuarit tjerë në
lëndën kryesore për përgjimet ma-
sive në Maqedoninë e Veriut rregul-
lisht paraqiten në gjykatë.
Përpjekjet e autoriteteve vendase
për ti kthyer nga Greqia të akuzua-
rit Grujoski dhe Boshkovski, disa
herë kanë dështuar. Përgjigja e or-
ganeve gjyqësore të Greqisë është
se ata njëherë kanë qenë të amni-
stuar nga presidenti i shteti dhe për
këtë arsye, kërkesa për ekstradim
është e pabazë.

Shkup, 10 aksidente me një 
këmbësor të lënduar

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

VAZHDON GJYKIMI PËR PËRGJIMET MASIVE

Joprofesionalizëm i skajshëm!
Ndonëse kanë kaluar
shumë kohë nga ngritja
e aktakuzës në rastin
“Fortesa-Target”, dhe që
kur ka filluar ky proces
gjyqësor, deri më tani
nga PSP janë
prezantuar vetëm dy
dëshmitarë. Ndërkohë,
jo zyrtarisht flitet se
numri i dëshmitarëve
në këtë lëndë është mbi
100 sosh

AKTIVIZOHEN “BOMBAT”  

Në rrjetin social rus “BKontakte”, ditë më parë u
paraqitën katër “bomba”, gjegjësisht materiale të
përgjuara e që lidhen me personalitete dhe
funksionarë nga Maqedonia e Veriut. “Bombat” në
fjalë, siç mund të hasen edhe në rrjetet sociale, i ka
ngarkuar një profil me pseudonimin “Ilija
Gromovnik”. Në bisedën e parë e cila ende nuk
është e vërtetuar, mendohet se bisedojnë Gordana
Jankullovska dhe Oliver Spasovski. Mirëpo, nuk
precizohet koha se kur është zhvilluar kjo bisedë.

Më pas vijon “bomba” mes profesorit universitar,
Lubomir Fërçkovski dhe analistit Albert Musliu.
Ndërkohë mund të dëgjohet zëri edhe i ish-
kryetarit të LSDM-së, Branko Cërvenkovskit.
Prokuroria Speciale Publike, duke e komentuar
këtë ngjarje, ka thënë se të gjitha bisedat që i
posedojnë, janë në vend të sigurt. Ata garantojnë se
këto “bomba” nuk kanë buruar nga institucioni i
tyre. Megjithatë, paralajmëruan kontroll se vallë
këto materiale (bisedat) i disponojnë edhe ata.  

JANAKIESKI MERRET NË PYETJE PËR 27 PRILLIN 

Ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile
Janakieski, dje është marrë në pyetje në
Prokurorinë për Krim të Organizuar dhe
Korrupsion në lidhje me hetimin e rastit
“27 prill”. Janakievski, i cili gjendet në
paraburgim shtëpiak, ngarkohet se është
një prej organizatorëve të sulmeve në
Kuvend prej 27 prillit të vitit 2017, së bashku
me Nikolla Gruevskin, Mile Janakieskin, Spiro
Ristovskin dhe Nikolla Boshkovskin. Ata janë të
dyshuar se kanë kryer vepër penale “dëmtime
terroriste të sistemit kushtetues dhe sigurisë”. Në

pyetjen e Prokurorisë më 16 prill ishte thirrur
edhe ish-kryetari i kuvendit, Trajko

Veljanovski. Për dhunën në Kuvend më 27
prill të vitit 2017, më 15 mars të këtij viti
në dënimin e përgjithshëm të burgut prej

211 viteve ishin dënuar 16 persona. Dënim
më të lartë prej 18 viteve mori ish ministri i

Punëve të Brendshme dhe drejtori i BSP-së,
Mitko Çavkov. Një pjesë e të dënuarve kërkuan që
të falen nga presidenti Gjorgje Ivanov. Nga kabineti
i shefit të shtetit tani për tani nuk ka përgjigje se si
do të veprohet. 

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 19 prill - Shumë akse rrugo-
re në Maqedoninë Perëndimore
vazhdojnë të anashkalohen nga
pushteti qendror. Përveç një asfal-
timi që është bërë në rrugën Te-
tovë-Jazhincë dhe një rikostruim
të autostradës Shkup-Tetovë, edhe
atë vetëm në njërën korsi, investim
tjetër nuk është bërë. Megjithatë,
edhe një pjesë tjetër e rrugës Te-
tovë-Jazhincë në hyrje të Tetovës
respektivisht në lagjen Drenovec
është mjaft e dëmtuar. Në
ndërkohë, e dëmtuar mbetet edhe
rruga Tetovë - Kodra e Diellit, kur-
se shumë fshatra brenda tyre kanë
infrastrukturë të mjerueshme. Për
këto akse rrugore janë paralajmë-
ruar edhe rikostruime, por pa u
caktuar ndonjë afat konkret. Po
ashtu, në plan të Qeverisë, krahas
këtyre rrugëve, është duke u sh-

qyrtuar edhe kërkesa e tre komu-
nave të Pollogut për rrugën Tetovë-
Trebosh-Xhepçisht. Këtë e ka kon-
firmuar ministri i Ekonomisë,
Kreshnik Bekteshi, megjithëse nuk
ka dhënë një datë konkrete. 

“Pa dhënë ndonjë datë konk-
rete për shkak të fushatës, gjatë
këtij viti në rajonin e Pollogut do të
rikostruohen disa akse rrugore. Në
kuadër të kësaj, me përmirësimin
e kushteve klimatike, do të fillojë të

rregullohet edhe aksi rrugor Te-
tovë-Kodra e Diellit”, tha ministri
Bekteshi. Nga ana tjetër, nga Oda
Ekonomike e Maqedonisë Veri-
perëndimore thonë se infrastruk-
tura rrugore është kriteri kryesor
për zhvillimin e ekonomisë. “Në
aspekt të infrastrukturës, është e
vërtetë se vetëm njëri drejtim i au-
tostradës Tetovë-Shkup është
rikonstruktuar, ndërsa pjesa tjetër
ka ngelur. Për ato projekte që ne i

ndjekim si Odë, arsyetimi i Qeveri-
së ka qenë se projektet infrastruk-
turore që kanë qenë në realizim e
sipër kanë pasur probleme teknike
dhe juridike. Ajo çka mund të kon-
siderojmë pozitive është se Qeve-
ria tani thotë që i ka rregulluar të
gjitha problemet teknike dhe sh-
presojmë që këtë vit të kemi reali-
zim të premtimeve, për faktin se
Maqedonia ka dështuar në aspekt
të investimeve kapitale”, tha Dri-

lon Iseni, drejtor i Odës Ekonomike
të Maqedonisë Veriperëndimore.
Po ashtu, nga OEMVP-së pohojnë
se lëvizje pozitive nuk ka as në rea-
lizimin e aksit rrugor Shkup-Bllacë,
ndërsa nga ana tjetër, pala koso-
vare është duke e përfunduar auto-
stradën Arbën Xhaferi. “Për fat të
keq, vite me radhë nuk kemi patur
lëvizje në këtë drejtim, në aspekt
buxhetor diku 1 milion euro janë
paraparë për rregullimin e ujërave
dhe kanalizimeve në zonën e Viz-
begut, mirëpo kjo është larg nga
ajo që ne si komunitet i biznesit e
kërkojmë, veçanërisht duke pasur
parasysh faktin se Qeveria e Ko-
sovës, nga ana tjetër, është duke
punuar me një tempo shumë të
shpejt për ta përfunduar auto-
stradën nga ana e tyre, kurse nga
ana jonë këndej ngelim edhe
shumë larg. Premtimet e Qeverisë
janë se punohet në përpilimin e
studimit të fizibilitetit mbi atë se si
duhet të trasohet kjo rrugë dhe
vlerësojmë se gjithçka bëhet me
vonesë, për faktin se zona e Vizbe-
gut, si Zonë ekonomike është ndër
zonat që është shumë profitabile.
Ne këtë vit, si Odë kemi promo-
vuar edhe një studim mbi poten-
cialin ekonomik që ka zona e Viz-
begut, dhe kjo zonë sipas
parashikimeve që kemi bërë, kon-
tribuon me 3.5 për qind në BPV të
Maqedonisë, dhe është një zonë
shumë rentabile në aspekt ekono-
mik dhe është dëshmi se një zonë
e tillë funksionon në saje të kapa-
citeteve pa asnjë përkrahje insti-
tucionale”, tha Iseni. 

Paga mesatare arrin në 24.192 denarë
Neto-paga e paguar mujore mesatare për punëtor, në
shkurt të vitit 2019, arrin 24.192 denarë dhe shënon
rritje prej 4.5 për qind në krahasim me muajin shkurt
të vitit të kaluar, publikoi Enti shtetëror për statistikë.
Rritja i detyrohet para se gjithash, rritjes të neto-
pagës së paguar  mujore mesatare për punëtor në
sektoret  e veprimtarisë mbrojtëse  shëndetësore dhe
sociale për 11.6 për qind, transport dhe deponim për
10 për qind dhe bujqësi, pylltari dhe peshkim për 8.5

për qind. Zvogëlimi i neto-pagës së paguar mujore
mesatare për punëtor, në krahasim me muajin
paraprak, është vërejtur në sektoret e minierës dhe
nxjerrjes së gurëve për 10.3 për qind, furnizim me
energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
për 10 për qind dhe transport  dhe deponim për
gjashtë për qind. Bruto-paga  e paguar mujore
mesatare për punëtor në muajin shkurt të vitit 2019
arrin 35.901 denarë.

Zejnulla VESELI

Shkup, 19 prill - Më shumë se 44 për
qind e qytetarëve vlerësojnë se
puna e administratës publike
është nën nivelin e duhur dhe joe-
fektive, ndërsa vetëm 16.4 për qind
mendojnë se puna e saj është e
mirë. Kështu thonë rezultatet e
anketës për punën e administratës
të realizuar nga "Eurothink" dhe
Fondacioni "Shoqëri e Hapur Ma-
qedoni", ndërsa në pah del se, akti-

vistët e dy partivë më të mëdha në
pushtet - LSDM dhe BDI kanë
mendime krejtësisht ndryshe nga
aktivistët e opozitës VMRO-DPM-
NE. "Simpatizuesit e VMRO-DPM-
NE-së, qytetarët e rajonit të Shku-
pit, si dhe qytetarët me arsim të
lartë japin vlerësimin më të keq
për punën e administratës publike,
përderisa simpatizuesit e LSDM-
së dhe BDI-së, por dhe qytetarët
me arsim fillor - japin vlerësimin
më të mirë për punën e saj", tha
Goran Llazarov nga Eurothink.
Megjithatë, ai theksoi se përqindje
më e madhe e qytetarëve këtë viti,
krahasuar me vitin 2017, dekla-
rojnë se personalisht nuk kanë ha-
sur në probleme kur përdorin shër-
bimet e administratës publike, apo
54.5 për qind e qytetarëve nuk
kanë pasur probleme - krahasuar
me 50.4 për qind në vitin 2017. 

Anketa, siç është shprehur Zo-
rica Strezoska nga "Eurothink", ka

treguar se dallimet në kënaqësinë
apo pakënaqësinë nga puna e ad-
ministratës publike në Maqedo-
ninë e Veriut janë më të theksuara
në aspektin partiak. "Dallimet në
kënaqësinë me punën e admini-
stratës publike në RMV janë më të
shfaqura në aspektin e përkatësisë
partiake, ku simpatizuesit e LSDM-
së me 29.2 për qind dhe ata të BDI-
së 22.8 për qind shprehen më të
kënaqur në krahasim me simpati-
zuesit e VMRO-DPMNE-së, të cilët
me vetëm 9.9 për qind janë të kë-
naqur nga administrata. Vlen të
theksohet se tek simpatizantët e
VMRO-së, mendimi pozitiv këtë vit
krahasuar me vitin e kaluar është
arritur për 15 për qind, apo në 2017
mendim pozitiv kishin vetëm 8.4
për qind e simpatizantëve", tha
Strezoska. 

Megjithatë, ekzistojnë dallime
të mëdha midis të anketuarve me
status të ndryshëm ekonomik. "Në

të njëjtën kohë, 12.5 për qind e të
anketuarve të cilët kanë deklaruar
se ekonomikisht nuk jetojnë mirë,
janë më të pakënaqur me punën e
administratës. Në ndërkohë, edhe
22.2 për qind e të anketuarve të
cilët kanë deklaruar se ekonomiki-
sht jetojnë mirë, janë të pakëna-
qur me punën e administratës", tha
Strezovska. Një dallim tjetër inte-
resant, sipas saj, e përsëritet në
shumicën e pyetjeve në këtë
anketë, është se të punësuarit në
sektorin publik (21.1 për qind) janë
më të kënaqur se sa 12.2 për qind e
të punësuarve në sektorin privat.
Tendencë e ngjashme e kënaqësi-
së shfaqet edhe në pyetjet lidhur
me transparencën, shpejtësinë
dhe kualitetin e shërbimeve të ad-
ministratës publike. 

"Kryesisht, perceptimi i
përgjithshëm i qytetarëve për këto
pyetje është se ata përballen me
probleme kur shfrytëzojnë shërbi-

met e administratës publike,
kuadër jo kualitativ, ofrim të nga-
dalshëm të shërbimeve, jo tran-
sparencë dhe jo profesionalizëm",
tha Strezoska. Problemet me të ci-
lat ballafaqohen qytetarët me të
cilat qytetarët më së shpeshti bal-
lafaqohen gjatë shfrytëzimit të
shërbimeve të administratës pu-
blike janë shëtitja nëpër sportelet,
paqartësia e procedurave, shërbi-
mi i dobët dhe jo profesionalizmi i
të punësuarve, si dhe ngadalësia
dhe kohëzgjatja e gjatë e proce-
durave. "Qytetarët janë shprehur
më të kënaqur me shërbimet e Mi-
nistrisë së Punëve të Brendshme
në fushën e dokumenteve të udhë-
timit dhe dokumentet personale,
si dhe Policisë Rrugore, ndërsa më
pak të kënaqur janë me shërbimet
e autoriteteve lokale komunale,
punën e policisë që trajton krimet
dhe sistemin shëndetësor publik",
thuhet në rezultatet e anketës.

ANKETË PËR PUNËN E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Të pakënaqur me administratën 
Anketa, siç është
shprehur Zorica
Strezoska nga
"Eurothink", ka
treguar se dallimet në
kënaqësinë apo
pakënaqësinë nga
puna e administratës
publike në
Maqedoninë e Veriut
janë më të theksuara
në aspektin partiak

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

Koha

PREMTIME VETËM PËR RIKONSTRUIME

Anashkalohet infrastruktura e Pollogut
Përveç një asfaltimi
që është bërë në
rrugën Tetovë-
Jazhincë dhe një
rikostruim të vogël në
autostradën Shkup-
Tetovë, edhe atë
vetëm në njërin
drejtim, investim
tjetër në rajonin e
Pollogut nuk është
bërë

Koha
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Paraburgim për
mashtruesin e lejeve 
për punë në Gjermani
Shkup, 19 prill - Prokuroria Themelore Publike e Gostiva-
rit ka filluar procedurë kundër një personi, i dyshuar se
me mashtrim banorëve të Gostivarit u ka premtuar
dokumente për punën në Gjermani. Personit të dy-
shuar për veprën penale “Mashtrim” nga neni 247 nga
Kodi Penal, Gjykata Themelore në Gostivar i ka përcak-
tuar paraburgim në kohëzgjatje prej tetë ditëve. Proku-
roria kumtoi se i dyshuari, gjatë këtij muaji, me qëllim
që të përvetësojë dobi të kundërligjshme pronësore, a
sjell deri në mashtrim një person të dëmtuar, duke i
premtuar se për shumë persona nga Gostivari do t’u si-
gurojë dokumente nga Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale me të cilat mund të marrin leje pune dhe legali-
sht të punojnë në një firmë ndërtimi në Gjermani. Për
shërbimin i dyshuari të dëmtuarit i ka paguar shumë
prej 7.700 euro, për të cilën ka nënshkruar edhe dekla-
ratë me obligimet të cilat do t’i përmbush edhe me afat
të përcaktuar për realizimin e marrëveshjes.

Shkup, 18 prill - Përfaqësuesi i OSBE-së
për liri të mediave, Harlem Dezir i dë-
noi frikësimet dhe kërcënimet ndaj
gazetarëve në TV21 në Komunën e Ha-
raçinës. “Gazetarët janë të tensionuar
për shkak të punës së tyre, ky është
sulm i qartë ndaj lirisë së mediave. Fu-
qimisht e dënoj frikësimin dhe kërcë-
nimet kundër gazetarëve të TV21”, tha
Dezir.

Në kumtesën e zyrës së Dezirit,
përkujtohet se një gazetar dhe kame-
raman i TV21 dje janë sulmuar verba-
lisht dhe frikësuar gjatë kryerjes së
punës së tyre. “Gazetarëve së pari u
janë afruar disa persona, gjoja të
lidhur me kryetaren e komunës, të

cilët krahas sulmeve verbale, kanë
kërkuar edhe t’i fshijnë materialet e
incizuara dhe u janë kërcënuar se do
t’ua shkatërrojnë pajisjen. 

Pasi gazetarët kanë refuzuar ta
bëjnë këtë, ata janë dërguar në ndër-
tesën e komunës, ku sërish u është
kërkuar e njëjta. Pastaj ata me forcë
janë dërguar në Shkup”, thuhet në
kumtesë.

Nga OSBE-ja njoftojnë, se kryere-
daktori i TV21, po ashtu, ka qenë nën
kërcënim dhe nën presion që t’i mos i
publikojë incizimet dhe se sipas infor-
matave, incidenti është paraqitur në
polici, ndërsa kryetarja e Komunës së
Haraçinës pastaj publikisht e ka dë-

nuar incidentin dhe ka kërkuar falje.
“U bëj thirrje autoriteteve të zbatojnë
hetim të shpejtë dhe t’i nxjerrin au-
torët para drejtësisë. Me rëndësi
thelbësore është të garantohen kush-
tet e sigurta për punën e gazetarëve”,
porosit Dezir, duke theksuar se profe-
sionistët mediatikë patjetër duhet të
punojnë pa frikë nga sulme të ndrysh-
me.

Dezir në kumtesë përkujton në
vendimin ministror të OSBE-së për si-
gurinë e gazetarëve, i cili u bën thirrje
vendet anëtare “t’i dënojnë publikisht
të gjitha sulmet dhe dhunën ndaj ga-
zetarëve” dhe i përshëndet akuzat e
SHGM-së, AGM dhe LSGM.

Zejnulla VESELI

Shkup, 19 prill - Qytetarë të
shumtë të kryeqytetit me orë
apo ditë të tëra presin para ba-
rakës numër 16 të qytetit të
Shkupit. Një numër i madh i qy-
tetarëve gati tre ditë vijnë për të
mësuar se për çfarë qëllimi kanë
marrë vendime për tatimin vje-
tor me çmim dy herë më të lartë
për pronën ( shtëpi, banesë apo
lokal afaristë) krahasuar me vi-
tet e mëparshme që rregullisht
i kanë paguar për çdo vit. Një
pjesë e këtyre të qytetarëve që
prisnin radhë para komunës së
Qytetit të Shkupit të revoltuar
deklarojnë për gazetën KOHA
se edhe pse po presin me orë
apo ditë të tëra në radhë, ende
nuk kanë përfunduar punë dhe
se për të marrë informacion të
saktë se pse duhet të paguajnë
tatimin vjetor të pronës dy herë
më të larta se tatimin vjetor të
viti të kaluar. 

Njëri nga qytetarët që priste
në radhë me ironi thotë se i
duhet ta merr pushimin vjetor
që të mund të kryejë punë. 

"Për banesën në të cilën je-
tojë vite me radhë, vendimi për
pagesën e tatimit vjetor të
pronës me ka ardhur në vlerë
prej 3700 denarë, kurse vite me
radhë kam paguar vetëm 1700
denarë në vit. Kjo nuk është

edhe diferencë e vogël. Por si
duket më kot pres për të më
informuar se pse është kaq dal-
lim i madh në pagesë. Të gjithë
këta njerëz që qëndrojnë para
meje nuk presin kot sepse asku-
sh nuk donë të paguaj më
shumë se sa e kanë për obligim",
thotë i revoltuar një qytetar i cili
me ditë të tëra priste në radhë
që ta informojnë saktë se pse
duhet të paguaj më shumë se
sa herët e tjera. 

Problem që shumë vështirë
se mund të zgjidhet sipas një
qytetari tjetër është se sipas ne-
nit 52 të ligjit për tatimin të
pronës parasheh se vlera duhet
pa tjetër të paguhet se pse nuk
ka prolongim të pagesës së tati-
mit pronës, por se kemi të drejtë
brenda 30 ditëve të ankohet dhe
se do t’ju kthehet pagesa e para-
ve që janë paguar më shumë se
sa vlera reale e llogaritur e tati-
mit të pronës. 

" Në sportelet më thanë se
së pari ta paguaj tatimin e më
pas të shtroj ankesë dhe një pje-
së e parave do të më kthehen.
Kjo është një procedurë shumë
e gjatë. Jo vetëm që më duhet
shumë kohë të humbë, por dhe
do të humbi edhe më shumë se
sa kam paguar për tatimin. E
para me duhet ankesa të jetë e
përgatitur nga avokati e cila
shkon nga 2000 deri në 3000
denarë dhe aspak nuk është e
sigurt se mund të më kthehen
paratë", thotë qytetari tjerë. Të
punësuarit e administratës në
Barakën nr. 16 as që dëshirojnë
të japin informata se pse qyte-
tarët paguajë vlerë dy herë më
të lartë të tatimit vjetor të
pronës. Për të mësuar më tepër
se për çka bëhet fjalë, për ga-
bim të qëllimshëm, siç thonë
qytetarët, apo gabim teknik nga
administratorët gjatë përlloga-
ritjes së vlerës të tatimit të

pronës, nga sektori për komu-
nikim me publik pranë Qytetit
të Shkupit arsyetohen se "meqë
kemi të bëjmë me numër të
madh të vendimeve, është nor-
male që të bëhen gabime".

"Me fillim të muajit mars fil-
lon procesi i dorëzimit të vendi-
meve për tatim të pronave dhe
lokaleve afariste. Me që kemi të
bëjmë me numër të madh të
vendimeve është normale që të
bëhen gabime. Në këtë drejtim
i lusim qytetarët të mos nguten
me pagesat e vendimeve sepse
afat kanë deri në fund të muajit
dhjetor të këtij vit. Në ndërkohë
kemi vendosur të zgjatim orarin
e punës nga ora 7.30 të mëngje-
sit deri në ora 19.30 të mëngje-
sit. Kemi orar të mjaftueshëm
dhe periudhë kohore që të për-
mirësohen të gjitha gabimet ne
përllogaritje", thonë nga sektori
për komunikim me publikun
dhe qytetarët.

Ademi priti
nxënësit 
që zunë vendin 
e dytë për kodim  
Shkup, 19 prill - Në ambientet e Ministri-
së së Arsimit dhe Shkencës, dje u pritën
nxënësit e shkollës fillore “Blazhe Kone-
ski” nga Prilepi, të cilët në konkurrencë
me skuadra nxënësish nga 13 shkolla e
zunë vendin e dytë në garën rajonale për
kodim, që u mbajt gjatë kohës së Sami-
tit Digjital për Ballkanin Perëndimor në
Beograd, nën organizimin e Këshillit Bri-
tanik.
Gara në fjalë është pjesë e programit
trevjeçar “Shkolla të shekullit 21”, që
kohë më parë filloi të implementohet në
6 vende nga rajoni, duke përfshirë edhe
vendin tonë, me përkrahja të tërësishme
financiare dhe logjistike të Qeverisë Bri-
tanike. Qëllimi i këtij programi është që
nxënësit të përvetësojnë aftësi të reja
digjitale dhe t’i zhvillojnë aftësitë për
mendimin kritik dhe zgjidhen e proble-
meve, ndër të tjera edhe përmes përdo-
rimit të pajisjeve mikrobit. Gjatë kësaj
gare, në të cilën nxënësit kishin për
detyrë të bëjnë projekt me të cilin do të
zgjedhin ndonjë problem me ndihmën
e pajisjes mikrobit, nxënësit nga Prilepi
e prezantuan sistemin e tyre për paran-
dalimin dhe zvogëlimin e pasojave nga
fatkeqësitë në komunikacion. Projekti i
titulluar “Sistemi i informacionit tran-
sportues me përdorimin e mikrobitit”,
zuri vendin e dytë së bashku me një
projekt të nxënësve nga Kosova.
Ministri Ademi, siç citohet në njoftim,  i
ka uruar nxënësit dhe mësimdhënësin-
mentorin e tyre për suksesin e arritur
dhe për prezantimin dinjitoz të vendit.
Gjatë takimit ai u ka ndarë edhe
mirënjohje për rezultatet e arritura në
këtë garë rajonale. Përveç ekipit nga SHF
“Bllazhe Koneski” nga Prilepi, në garën
rajonale për kodim mori pjesë edhe eki-
pi i SHF “Shën Cirili dhe Metodi” nga
Shkupi. Vendin e parë në këtë garë rajo-
nale e zuri ekipi nga Bosnja e Hercegovi-
na me projektin për Shtëpi smart që
drejtohet nga sensorët dhe lidhet me
aplikacion mobili, ndërsa vendi i tretë i
takoi skuadrës nga Mali i Zi.

REAGON EDHE PËRFAQËSUESI I OSBE-sëPËR MEDIAT

Të dënohen sulmuesit e gazetarëve të TV21

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

PARADOKSE NË PAGESAT VJETORE TË TATIMIT TË PRONËS 

Njëherë paguani,
pastaj ankohuni!

Të punësuarit e
administratës në
Barakën nr. 16, as që
dëshirojnë të japin
informata se pse
qytetarët paguajë vlerë
dy herë më të lartë të
tatimit vjetor të
pronës. Prandaj
qytetarët të nuk duhet
të nguten me pagesat
sepse afat kanë deri në
fund të muajit dhjetor
të këtij vit 

Koha
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Qefsere ABDYLI

Shkup, 19 prill - Fitimet e bankave
në Maqedoni po rriten nga viti në
vit. Gjatë tetë viteve të fundit, ajo
është rritur shtatë herë, megjithatë
kjo nuk i pengon bankat të rrisin
vazhdimisht normat e interesit për
huat dhe provizionet. Në vitin 2011,
bankat realizuan një fitim prej 19.2
milion euro pas tatimit, sipas të
dhënave të Bankës Popullore, fiti-
met në vitin 2015 u rritën në 75.4
milion euro, dhe vitin 2018 arritën
në 135.8 milion euro. Gjithashtu së
bashku me fitimet e bankave, po
rriten edhe tarifat e qytetarëve. Pje-
sa më e madhe e të ardhurave u
realizuan nëpërmjet interesave për
huat dhe provizionet, të cilat janë
dy artikuj më të mëdhenj të parasë
nga qytetarët dhe sektori i korpora-
tave të cilat kanë pjesën më të
madhe në rritjen e fitimit. 

"Rritja e lartë e fitimit të banka-
ve është për shkak të kujdesit të
lartë të huadhënies për klientët e
klasit të parë që mundë të kthejnë
bazën dhe normat e interesit. Duke
kredituar familjet, bëhet një
shpërndarje e rrezikut të lartë. Një
politikë e tillë konservatore jep re-
zultate mbi rentabilitet, jo vetëm
midis bankave të mëdha, por edhe
në ato të mesme", tha Lube Tërpev-
ski, ish guvernatori i Bankës Popul-
lore. Sipas Bankës Popullore të Ma-
qedonisë, në vitin 2011 sistemi
bankar realizoi shumën më të ulët
të fitimit në pesëmbëdhjetë vitet
e fundit, në kushtet e krizës ekono-
mike globale dhe efekteve të tran-
smetimit në ekonominë tonë. Ata
thonë se duke filluar nga viti 2012,

fitimet e sistemit bankar kanë qenë
vazhdimisht në rritje. Në pe-
riudhën nga viti 2012 deri në vitin
2016, të ardhurat neto nga interesi
dhanë kontributin më të madh në
rritjen e fitimit të sistemit bankar. 

"Në vitin 2017, rritja e fitimit të
sistemit bankar ishte më së shum-
ti e ndikuar nga të ardhurat e tjera
të rregullta, kryesisht për rritjen e
fitimeve kapitale nga shitja e akti-
viteteve dhe mbledhjes së kërke-
save të shlyera më parë dhe vitin e
kaluar, përveç atyre, dhe ulja e ko-
stos së zhvlerësimit dha kontribu-
tin më të lartë në rritjen e fitimeve.
Përveç kësaj, në periudhën e anali-
zuar, ekziston një përmirësim i duk-
shëm në efikasitetin operativ të
bankave, nëpërmjet kontrollit të
rritjes së kostove operative, që
është gjithashtu një faktorë në
mbajtjen e një profitabiliteti të
qëndrueshëm. Kështu, treguesi i
raportit midis kostove operative
dhe të ardhurave totale nga ope-
racionet e rregullta u ul nga 67.8%
në 46.2% në vitin 2018", thonë nga
Banka Popullore. 

Nga Banka Popullore theksojnë
se sondazhet e vëzhgimeve që
ndjekin tregojnë se bankat kanë
lehtësuar kushtet e kreditimit për
sektorin e korporatave që nga viti

2014, në kushtet e volumit të mjaf-
tueshëm të likuiditetit dhe pozitës
adekuate të tretësit, mjedisit eko-
nomik më të favorshëm dhe uljes
së perceptimit të rrezikut.
"Megjithatë, duhet të kihet parasy-
sh se kreditimi është një proces i
dyfishtë dhe varet jo vetëm nga fur-
nizimi, por edhe nga kërkesa për
kredi. Për huadhënien më të
madhe ndaj ndërmarrjeve venda-
se, bankat nuk kanë mjaftueshëm
likuiditet dhe kapitalizëm adekuat
dhe produkte të përshtatshme të
kreditit që plotësojnë nevojat e
ndërmarrjeve, por është po aq e
rëndësishme që vlerësimet e cilësi-
së së kredisë të jenë të kënaqshme
për bankat", shtojnë nga Banka Po-
pullore.  Veçanërisht kur bëhet fjalë

për ndërmarrjet e vogla dhe të me-
sme si dhe bizneset që janë në fa-
zat e hershme të zhvillimi të tyre,
Banka Popullore thotë se pengesa
kryesore e huadhënies është më
shpesh lidhet me kërkesa për kola-
teral. "Ndër të tjera, është e nevoj-
shme konsolidimi më i madh i si-
stemit bankar vendas. Ne
vlerësojmë se konsolidimi i siste-
mit bankar do të nënkuptonte një
rritje efektive të mëtejshme të
konkurrencës, e cila duhet të rezul-
tojë në efekte pozitive në gamën e
produkteve të ofruara nga bankat
dhe disponueshmërinë e tyre si për
sektorin e korporatave dhe për po-
pullsinë, ashtu edhe nën kushtet
konkurruese", përfundojnë nga
Banka Popullore. 

BANKA BOTËRORE MIRATON KORNIZËN KATËRVJEÇARE
Bordi i drejtorëve ekzekutiv i Grupit të Bankës
Botërore dje e miratoi kornizën katërvjeçare për
partneritet, e cila ka për qëllim mbështetjen për
rritje më të shpejtë, gjithëpërfshirëse dhe të
qëndrueshme në Republikën e Maqedonisë së
Veriut. Siç paralajmëroi ministri i Financave
paraprakisht me këtë vendit i jepen në dispozicion
420 milionë dollarë. Strategjia, siç qëndron në
kumtesën e Bankës Botërore, ka për qëllim ta
mbështes programin dhe strategjinë afatmesme
të Qeverisë përmes krijimit të më shumë
mundësive për përmirësimin e standardit jetësor

të qytetarëve dhe përshpejtimin e konventës të të
ardhurave me Bashkimin Evropian. 
"Zgjidhja e kontestit me emrin hapi mundësi të
reja në Maqedoninë e Veriut", tha Linda Van
Galender, drejtoreshë rajonale për Ballkanin
Perëndimor. Strategjia e re është e fokusuar në tre
sfera. Sfera e parë do të përmirësojë mjedisin e
sektorit privat konkurrues, sfera e dytë do t’i
mbështesë investimet në kapitalin njerëzor,
ndërsa sfera e tretë do ta rikuperojë
qëndrueshmërinë fiskale dhe qëndrueshmërinë
e mjedisit.

FITIMET NË SISTEMIN BANKAR

Politikat konservatore 
po japin rezultate 
Rritja e fitimit të
sistemit bankar ishte
më së shumti e ndikuar
nga të ardhurat e tjera
të rregullta, kryesisht
për rritjen e fitimeve
kapitale nga shitja e
aktiviteteve dhe
mbledhjes së
kërkesave të shlyera
më parë dhe vitin e
kaluar, përveç atyre,
dhe ulja e kostos së
zhvlerësimit dha
kontributin më të lartë
në rritjen e fitimeve

32.852 DENARË HARXHIMET MUJORE
Një familje katër anëtarëshe në
mars i janë nevojitur minimum
32.852 denarë që t’i përmbushë
nevojat kryesore.
Sipas shportës minimale që e

përpiloi Lidhja e Sindikatave të
Maqedonisë, më tepër para ose
13.798 denarë i nevojiten për
ushqim, ndërsa për shpenzime
komunale dhe pajisje shtëpiake

i nevojiten që të  veçojë
minimum 10.414 denarë. Për
higjienë personale dhe për
higjienë në shtëpi një familje i
nevojiten minimum 2324
denarë, ndërsa për transport
2154 denarë.  Për veshje dhe
këpucë i nevojiten 2154 denarë,
ndërsa për aktivitete kulturore
1.070 denarë.

Koha
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420 milionë
dollarë nga 
BB do të
përmirësojnë
standardin
Shkup, 19 prill - Ministri i Finan-
cave Dragan Tevdovski e për-
shëndeti sjelljen e kornizës për
partneritet dhe vlerësoi se
Banka Botërore është partneri
ynë në zhvillimin dhe përmirë-
simin e standardit jetësor të të
gjithë qytetarëve. “Me këto mje-
te do të përkrahen projektet që
do t’i përmirësojnë kushtet për
jetesë të qytetarëve dhe do të
arrihet rritje e drejtë. Ajo do të
realizohet përmes investimit në
infrastrukturë më të mirë, klimë
më të mirë afariste, arsimim më
të mirë dhe projekte tjera të ci-
lat prodhojnë rritje më të
madhe ekonomike”, thotë Tev-
dovski.

Bordi i drejtorëve ekzekutiv
të Bankës Botërore e miratoi
kornizën katër vjeçare për part-
neritet me Republikën e Maqe-
donisë së Veriut, e cila përmban
projekte në vlerë prej rreth 420
milion dollarë. Përmes këtyre
projekteve do të mbështetet
ndërtimi i infrastrukturës, inve-
stimi i kapitalit njerëzor dhe fi-
skal, dhe qëndrueshmëria e
mjedisit jetësor. Projektet janë
ndarë në tre fusha. Fusha e parë
do ta përmirësojë rrumbullaksi-
min afarist për sektor privat më
konkurrent. Ajo do të realizohet
përmes investimeve në infra-
strukturë me të cilat do të për-
mirësohet lidhshmëria. Gjitha-
shtu, janë parashikuar projekte
për ngritje të konkurrencës dhe
inovativitetit të firmave.

Projektet nga fusha e dytë
do ta përkrahin zhvillimin e ka-
pitalit njerëzor, përmes investi-
meve në arsim, sigurimin e qa-
sjes më të mirë deri te
shërbimet sociale për qytetarët
më të rrezikuar dhe nxitjen e
pjesëmarrjes më inkluzive në
tregjet e punës. Fusha e tretë ka
të bëjë me projektet për përfor-
cim të menaxhimit me financat
publike dhe qëndrueshmërinë
më të madhe të burimeve
energjetike.

Si pjesë e kornizës për part-
neritet me vendin, është edhe
projekti me Korporatën finan-
ciare ndërkombëtare (IFC), të
cilën ministri i Financave Tev-
dovski e dakordoi në suaza të
Takimeve pranverore, ndërsa ka
të bëjë me lidhshmërinë e kom-
panive vendore me investitorët
e huaj. Njëra nga projektet e
kornizës ishte miratuar dje nga
Bordi i drejtorëve të Bankës
Botërore. Bëhet fjalë për projek-
tin e lehtësimit të tregtisë dhe
transportit mes vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor. 
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Shkup, 19 prill - Komuna e Çairit prej
dje edhe zyrtarisht e filloi procesin
e gazifikimit në mbarë territorin e
saj. Për këtë qëllim me GA-MA SHA
Shkup u nënshkrua marrëveshje
për kyçjen në sistemin për përçi-
min e gazit natyror në kopshtin për
fëmijë “Borëbardha”, në shkollën
Fillore “Ismail Qemali” dhe ndër-
tesën administrative të Komunës
së Çairit. “Me kyçjen e tre objekte-
ve të para në sistemin për përçi-
min e gazit natyror fillon procesi i
gazifikimit të komunës që ka
rëndësi të madhe për funksioni-
min e institucioneve tona si nga

aspekti ekonomik ashtu edhe nga
aspekti ekologjik”, deklaroi krye-
tari i Komunës, Visar Ganiu pas
nënshkrimit të marrëveshjes. Ai
potencoi se investimi i përgjith-
shëm për realizimin e marrëve-
shjes arrin 7.4 milionë denarë,
ndërsa kursimi që do të kenë të tre
objektet pas realizimit të projektit,
siç tha, do të arrijë deri 3.4 milionë
denarë në vit. “Kjo do të thotë se
për më pakë se tre vjet mjetet e in-
vestuara do të kthehen. Në të
ardhmen me projektin do të përf-
shihen edhe objekte të tjera të in-
stitucioneve dhe amvisërive në Ko-

munën e Çairit”, potencoi Ganiu.
Duke u përgjigjur në një pyetje,

saktësoi se më vonë deri në fund të
vitit do të përpilohet dokumenta-
cion teknik për ndërtimin e një si-
stemi gazpërçues sekondar në ko-
munë, ndërsa nga viti i ardhshëm
do të fillojë realizimi i saj. “Pa dal-
lim nëse do të vendosim për part-
neritet publiko-privat apo për rea-
lizim me ndonjë institucion do të
shikojmë që rrjetin sekondar ta
ndërtojmë në komunë dhe gazi së
shpejti të arrijë te qytetarët”, tha
Ganiu. Për nënshkrimin e sotëm të
marrëveshjes potencoi se nuk do

të thotë shkelje e fushatës së
zgjedhjeve presidenciale, sepse,
përmendi, kjo është paralajmëruar
para shumë kohe. “Nënshkrimi i
marrëveshjes ka rëndësi lokale dhe
nuk duhet të ndikojë në zgjedhjet
presidenciale”, tha Ganiu.

Drejtori ekzekutiv i GA-MA,
Ratko Manov, tha se paraprakisht
GA-MA ka vendosur unazë
gazëpërçuese rreth Shkupit me të
cilën, siç tha, do t’u mundësojë ko-

munave ta fillojnë gazifikimin në
territoret e tyre dhe gazi të arrijë te
konsumatorët. “Shpresoj se punët
do të ecin para dhe së shpejti do të
fillojë konsumi i gjerë i gazit që të
munden qytetarët ta ndjejnë të
mirën e këtij energjensi nga i cili
kanë përfitime ekonomike dhe
ekologjike”, tha Manov dhe shtoi
se në këtë moment shfrytëzimi i
gazpërçuesit të GA-MA është rreth
32 për qind. (Q.A)

FILIPÇE PËR EPIDEMINË 
E FRUTHIT
Ende e vogël përqindja
e fëmijëve të vaksinuar
Shkup, 19 prill - Ende është e vogël përqindja
e fëmijëve të vaksinuar dhe prandaj ka raste të
reja të fruthit. Nga përqindja e përgjithshme
e fëmijëve të pavaksinuar, tani në Shkup dhe
jashtë Shkupit janë vaksinuar 45 për qind.
Numri i përgjithshëm i fëmijëve të pavaksi-
nuar ishte 10 për qind nga numri i përgjith-
shëm i fëmijëve, cilët i nënshtrohen vaksini-
mit. Për fat të keq, përqindja e fëmijëve të
vaksinuar nga numri i përgjithshëm i të pa-
vaksinuarve jashtë Shkupit është 23 për qind.
Përqindja e vaksinimit me fruth në shtet ish-
te 82.83 për qind, që është pak serioze dhe
tregon se imuniteti kolektiv është ulur serio-
zisht. Këtë dje e theksoi ministri i Shëndetësi-
së, Venko FIlipçe, i cili tha se në këtë moment
në shtet numri i përgjithshëm nga fruthi arrin
1.060, ende ka dinamikë të mirë të vaksini-
mit të fëmijëve të pavaksinuar dhe rreth 73
për qind e fëmijëve të pavaksinuar në Shkup
janë vaksinuar.

Ministri theksoi se gjatë vitit të kaluar kanë
investuar shumë mjete për modernizimin e
kalendarit për imunizim, kanë vendosur dy
vaksina të reja - pneumokokna dhe për rota-vi-
rus, ndërsa nga 1 qershori kalendari i ri për imu-
nizim do të dalë në Gazetën zyrtare, i cili, sipas
tij, është më modern në rajon dhe kjo është
përshëndetur nga OBSH-ja. “Në mënyrë shte-
së në vaksinat e reja janë modernizuar disa
vaksina të vjetra, janë vendosur lloje të reja të
vaksinave të cilat janë acepulare dhe të cilat
krijojnë reagim më të vogël gjatë vaksinimit.
Për fat të keq, në këtë periudhë përballemi me
epidemi”, shtoi Filipçe. Ai u dha disa rekoman-
dime fëmijëve të pranishëm. 

“Që të jemi të shëndetshëm dhe të mos së-
mureni, është shumë me rëndësi të hani ush-
qim të shëndetshëm dhe të bëni ushtrime fi-
zike, por përveç kësaj është shumë me rëndësi
të vaksinoheni. Ato janë injeksione shumë të
vogla, vaksina nga të cilat nuk ka shumë
dhimbje dhe mbrojnë nga shumë sëmundje”,
ka thënë Filipçe.

Strugë, 19 prill - Probleme me raportimin
e njëanshëm dhe gjuhën e urrejtjes në
media, gazetari kopi-pejst, diskriminim,
plasim të lajmeve të rreme, dezinforma-
ta dhe propaganda janë pjesë e proble-
meve që i ndajnë këshillat për etikë në
mediat në Maqedoni dhe në Shqipëri.
Këto janë një pjesë e temave të cilat tre
ditëve të kaluara diskutojnë përfaqësues
të trupave vetërregullues të të dyja ven-
deve, studentë të gazetarisë dhe gaze-
tarë të kampit pranveror në Strugë.

Drejtoresha ekzekutive e Këshillit për
Etikë në mediat e Maqedonisë, Marina
Tuneva, theksoi se me kolegët shqiptarë
ndajnë probleme të ngjashme kur bëhet
fjalë për prishjen e profesionalizimit në
media. “Po përballemi me probleme në
raportimin e njëanshëm, nuk shfrytë-
zohen burime të ndryshme të informa-
cioneve me qëllim që të krijohet një fo-
tografi e balancuar për tema dhe çështje
të caktuara. edhe në të dyja shtetet është
i pranishëm problemi me gazetari kopi-
pejst dhe jo rrallë jemi përballur me de-
noncime deri te Këshillit për Etikë në
mediat në Maqedoni për përmbajtje të
ndërmarra, plagjiaturë, raportim të

njëanshëm… Ky është një aspekt që e di-
skutojmë me kolegët nga Shqipëria
duke bërë krahasim si funksionojnë me-
diat atje”, theksoi Tuneva. Sipas saj, dal-
lime ka në përdorimin e fjalorit të pahij-
shëm dhe diskriminues nga ana e
përfaqësuesve të pushtetit në Shqipëri
ndaj gazetarëve është situata që në këtë
mënyrë nuk ndodh te ne.

“Te ne ka pasur tentime të kritikohet
puna e gazetarëve, por ne gjithmonë
kemi qëndruar në mbrojtjen e profesio-
nit dhe gazetarëve”, theksoi Tuneva. Në
kampin pranveror, shtoi ajo, është disku-
tuar edhe për problemin me mediat on-
lajn dhe gjetjen e zgjidhjes për tejkali-
min e tij. Konsideron se nëse
kombinohen këto qasje të funksionimit
efektiv të vetërregullimit, pranimit të
përgjegjësisë para së gjithash nga ana e
mediave që të punojnë në interes publik
dhe në mënyrë profesionale dhe nëse
flitet për përgjegjësi në anën e zbatimit
të ligjit dhe punës efektive të institucio-
neve atëherë në të vërtetë do të përmirë-

sohet puna e mediave onlajn. 
"Qëndrimi i përbashkët i të dyja tru-

pave vetërregullues është që kjo të jetë
çështje e vetërregullimit. Por është
shumë me rëndësi të theksohet edhe
përgjegjësia e vetë institucioneve dhe
zbatimi efektiv i ligjit diçka që në të vër-
tetë ka qenë problem në të kaluarën. Ka
pasur shumë zbrazëtira në zbatimin e
ligjit, shumë dukuri të cilat kanë qenë
vepra penale, por me ligj nuk kanë qenë
ndëshkuese, siç është për shembull
gjuha e urrejtjes në media.

Ne kemi një kornizë të kënaqshme
ligjore kur bëhet fjalë për punën e me-
diave onjaln dhe puna e tyre është rre-
gulluar nëpër disa ligje. Ligjet për
mbrojtjen nga diskriminimi, për
mbrojtjen e të dhënave personale, për
përgjegjësi qytetare për shpifje dhe
fyerje…”, sqaroi Tuneva. Kampi pranveror
është organizuar me mbështetjen e
projektit “Ndërtimi i besimit në media
në Evropën Juglindore dhe Turqi” të
mbështetur nga UNESKO.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA ME GA-MA

Çairi e filloi gazifikimin 
“Me kyçjen e tre objekteve të para në sistemin për përçimin e gazit natyror
fillon procesi i gazifikimit të komunës që ka rëndësi të madhe për
funksionimin e institucioneve tona si nga aspekti ekonomik ashtu edhe nga
aspekti ekologjik”, deklaroi kryetari i Komunës, Visar Ganiu

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

VETRREGULLIMI I MEDIAVE NË MAQEDONI DHE SHQIPËRI

Probleme të ngjashme në media
Drejtoresha ekzekutive e
Këshillit për Etikë në
mediat e Maqedonisë,
Marina Tuneva, theksoi se
me kolegët shqiptarë
ndajnë probleme të
ngjashme kur bëhet fjalë
për prishjen e
profesionalizimit në
media
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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S
hyqyr që sot është ditë e
heshtjes dhe nuk mund të
merrem me ndonjë temë
që u përket zgjedhjeve

presidenciale. Nuk na bën keq
një intermexo nga politika që t’u
kthehemi disa temave tjera, siç
është mentaliteti ynë prej robi,
ose futbolli, që këtë javë na la pa
fjalë me ndeshjet e çerekfinales
së Kupës së kampionëve.

1. ADHURIMI DHE 
GLORIFIKIMI JO KRITIK 

“A mos di çka u bë me sulltan
Abdylhamidin?”, më kishte dër-
guar një mik përmes e-mailit të
facebookut. 

“E di që e shikon serialin e
Abdylhamidit, prandaj po të pyes
nëse do të vazhdojë ose jo”.

Pyetja e tij më kishte prekur
“në tel”, sepse të njëjtën dilemë e
kisha edhe unë. Sepse vërtet sul-
ltani u tret brenda nate nga ekra-
ni, kurse atmosfera e serialit,
edhe pse artistike, më shërbente
si një kronikë e ngjarjeve të asaj
kohe turbulente. Hyra në faqen e
televizionit që e emetonte, nuk
kishte asnjë shpjegim. Doemos
do të kenë përfunduar episodet e
sezonit të parë, sepse nuk ka
logjikë të ndërpresësh pa kurr-
farë shpjegimi serialin që të sjell
reklama e shikueshmëri. Paka-
shumë edhe unë i shpreha ha-
binë time mikut, i cili s’është veç
nga facebooku, por një shok gje-
nerate.

Por kjo korrespodencë elek-
tronike më ktheu prapë te sullta-
ni për diçka tjetër. Sepse pasi e
kisha shkruar tekstin me gjithë
ato dilema që mbeten prapa per-

sonalitetit të historisë(kur dikush
e adhuron, e dikush urren, kurse
atë e përmbysën xhonturqit), një
mik tjetër më kishte dërguar për-
mes facebokut një ligjëratë të
një imami kushtuar “babës
sonë”! 

Babës sonë? E keni parasysh!
Me gjithë zemërgjerësinë, nuk
kam shumë mirëkuptim për ata
që rreshtohen me adhurimet e
pakufi, deri në verbëri madje,
ndaj figurave të caktuara. Kjo,
ngase më duket se ka diçka të pa-
natyrshme në adhurimet e këtil-
la, ka një sinqeritet naiv për t’i
idealizuar përtej meritave. Ky
imami ynë, të emrin e të cilit e
hasja për herë të parë, e kishte
mbajtur një ligjëratë para xhe-
matit të vet një ditë xhumaje, në
përvjetorin e vdekjes së “babait
tonë”! E qartë, babai ishte sull-
tan Abdylhamidi! Më fascinoi me
sa zell i ishte qasur figurës së tij,
dhe sa të dhëna historike kishte
mbledhur për të! Një imam kur
të del para xhematit, duhet të
jetë i mbathur me faktografi. Por,
ai, përpos faktografisë, ligjëratën
e kishte ngjeshur me shumë
emocione, gjer në ekzaltim. Se-
pse prej asaj ligjërate mësova se
tashmë ne shqiptarët pas
vdekjes së babës, kishim mbetur
jetim. Edhe shteti ynë që ishte
krijuar mbas sulltanit, nuk ishte
kujdesur për shqiptarët sa vetë
sulltani(sipas tij). Vërtet një babë
shembullor për ta dashur e qarë
përjetë që na ka lënë vetëm, ne
“fëmijëve” të tij!

Hoxha i fascinuar nga
shëmbëlltyra e “babës” dhe i
emocionuar së tepërmi, nuk u

përpoq as për një çast të hedhë
ndonjë pikë dyshimi për
shëmbëlltyrën e tij. Hajt se na la
jetimë pasi vdiq ai, por që s’na
nxori në udhë të hajrit gjersa qe
gjallë, a nuk duhej të thoshte
diçka? Ose, të thoshte se si ky
“baba” më shumë i kishte dashur
disa “bijë” kryeneçë që ia kishin
kthyer fjalën, se sa djemtë e tij
“të dëgjueshëm”. 

Në të vërtetë, çështja pse iu
ktheva shkrimit të njëjtë, nuk
është se dua ta njollos ose ta
mbroj një sulltan të një peran-
dorie, me të cilën kemi ndarë të
mirë e të keqe pesë shekuj në
këto troje, por te qasja jo kritike
e “opinionistëve” fetarë, të cilët
në emër të fesë janë të prirë t’i
relativizojnë të vërtetat, prej të
cilave ikin si prej zjarri. Ose i bien
vetëm një teli, duke harruar se
sot ka shumë shtete e kombe
myslimane, interesat e të cilave
nuk janë të përputhshme mes
vete, siç nuk kanë qenë të për-
puthshme as interesat e mysli-
manëve shqiptarë dhe atyre turq
në kohën kur janë krijuar shumë
shtete, pra, pikërisht në kohën e
sundimit të sulltan Abndylhami-
dit(ai e shtypi Lidhjen e Prizrenit,
në krye të së cilës ishin mysli-
manë shqiptarë!). Myslimanët
mund të jenë vëllezër frymën fe-
tare, por secili don të jetë zot në
tokë të vet. Disa imamë këto çë-
shtje si duket nuk duan t’i kup-
tojnë. 

Dilemave që i pata shprehur
në shkrimin e parë për sulltan
Abdylhamidin nuk kam çka t’u
shtoj, përveçse të them se jam
kundër glorifikimeve të verbra

dhe përbaltjeve të paargumen-
tuara të kujtodoqoftë, pra as të
sulltanit të përmendur. Ky ima-
mi për ta forcuar rolin e “babës
mbret”, u thirr në thënie kura-
nore se duhet të respektohet
pushteti, por nuk tha se çka të
bëhet nëse ai pushtet është i
padrejtë, siç kemi pasur ne në
periudha të caktuara në këto
troje. (Tash më është më i qartë
përse dajët e mi kur vinin nga
Stambolli, shprehnin habinë
kur shihnin se si ne këtu jemi
“kundër dovletit”. E kishte
fjalën kundër dovletit të asaj
kohe, pra, pushtetit komunist,
bile edhe më keq, të periudhës
së Millosheviqit. Sepse dajët e
mi ashtu ishin edukuar, ta re-
spektojnë dovletin me çdo ku-
sht, edhe pse vetë në Turqi, sa
qenë gjallë, kishin pasur rast
të shohin se “dovletqarët” i
përmbysnin pa kurrfarë re-
spekti!). Dhe duhet ndarë sha-
pin prej sheqerit kur flasim për
historinë tonë dhe historinë e
të tjerëve...që të mos na
ndodhë që historinë ose më
saktë, synimet shekullore të të
tjerëve, t’i përjetojmë si tonat,
siç bëjnë disa! Këtë përfundim
më shtyri një shkrim kritik i një
autori boshnjak, i cili ishte
thellë i habitur me veprimet e
establishmentit politik e fetar
boshnjak, të cilët u bënin nde-
rime viktimave boshnjake që
kishin rënë në betejën e njohur
të Çanakalasë (edhe për këtë
pata shkuar në kontekstin
tonë) dhe nuk i nderonin he-
ronjtë që kishin rënë për pa-
varësinë e Bosnjës në Luftën e

Duhet ndarë shapin
prej sheqerit kur
flasim për historinë
tonë dhe historinë e
të tjerëve...që mos të
na ndodhë që
synimet shekullore
të të tjerëve, t’i
përjetojmë si tonat,
siç bëjnë disa! Këtë
përfundim e nxora
edhe nga një shkrim
kritik të një autori
boshnjak, i cili ishte
thellë i habitur me
veprimet e
establishmentit
politik e fetar
boshnjak ndaj disa
ngjarjeve të kaluara
dhe të kohës më të
re, e që u
përngjasojnë
shumë disa
situatave tona...

Kur “baba” na la “jetimë” Nga
Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS



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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Kur sunduesit
grinden Nga

Dr.Arben TARAVARI

N
uk e di se sa veta mund ta kenë lexuar
librin “Kur sunduesit grinden” të Ismail
Kadaresë, por duke qenë se është shk-
rimtari më i mirë shqiptar, për fat, në

këtë shkretëtirë mendimesh kryesisht të shkak-
tuara nga interneti, për fat pra, ky shkrimtar sikur
lexohet më shumë në krahasim me të tjerët!
Lexuesit e Kadaresë ndahen në tre grupe të
mëdha: I pari është ai grup njerëzish që Kada-
renë e lexojnë sepse e shijojnë dhe le të themi që
këta janë lexuesit e vërtetë, ata jo hilacakët, që
gjithsesi sa po vijnë dhe tkurren sa rrezikojnë
zhdukjen, mund të katandisen si tribú afrikane
që të mbrohet nga UNESCO.

Grupi i dytë është ai që ndoshta është edhe
më i motivuari, të gjithë anëtarët e tij janë të
inatosur, mllefosur, dhe e lexojnë shkrimtarin
me qëndrimin “dil-të dal”! Pa e mbaruar mirë li-
brin mbushin kafenetë apo zyrat e tyre admini-
strative dhe lëshojnë refrenin “kot, që kur iku në
Francë, nuk bën më kryevepra”...

Kurse grupi i tretë dhe i fundit, është më i vo-
gli në numër por më i rrezikshmi, ky është grupi
i spiunëve, të cilët lexojnë fshehurazi çdokujt,
edhe vetes të tyre! Ndoshta shkrimtari më i
madh I të gjitha kohërave që u lind nga një shtet
shumë më i vogël se përmasat e mëdha që Kada-
reja do të merrte më vonë, ndoshta Princi i Astu-
rias dhe raporti i tij dramatik me racën e tij, është
shembulli më i saktë i shqiptarëve me Evropën,
me emancipimin, ne ngecjen e tyre në punë të
kota por që vdesin punët e mëdhà!

Pa dashur të bëj film, por romani i fundit i Ka-
daresë, ky që e lexoja natën pas orëve sfilitëse të
punës, trajton një nga rastet më interesante të
marrëdhënies së Boris Pastërnakut (shkrimtar
rus, fitues i çmimit Nobel në vitin 1958 si autor i
romanit “Doktor Zhivago") dhe sundimtarit Jozef
Stalinit. Dihet nga shumëkush që Nobeli do të
caktonte rënien më dramatike që historia e letra-
ve kishte parë ndonjëherë ose si Kadareja sh-
prehet në libër “Pastërnaku do të ishte viktima e
parë e Nobelit”, por ajo që është më interesante
është biseda që Pastërnaku ka pasur në telefon
me Stalinin! Biseda është bërë para se Pastër-
naku të mallkohej me çmim, biseda është bërë
mbi një poet tjetër, të talentuar, neurotik si pje-
sa më e madhe e poetëve dhe seriozisht kurajoz,
Mandelshtamit!

Mandelshtami ishte “i paudhi” që kishte
guxuar që Stalinin ta kishte quajtur “maloku i
Kremlinit”, këtë shkarje të trurit e kishte doku-
mentuar me një poezi të tërë, të cilën ja pat
lexuar dhe Pastërnakut, ky i fundit më i kthjellët
si duket, i thotë se duhet heshtur e askush nuk
duhet të dijë për këto azdisje të rrezikshme!
Mandelshtami nga ana tjetër pëson fatin
tragjiko-heroik të poetit disident i cili arrestohet
për pikëpamjet e tij të mirëfillta anti-staliniste!

Pas këtij arrestimi, Pastërnaku inatoset me
poetin e çmendur që është treguar kaq  mendje-
lehtë aq sa nga ana tjetër ndjen përgjegjësi ndaj
tij dhe bën ç’mos ta shpëtoj! Derisa një ditë vet
Stalini e merr në telefon dhe pyet se çfarë men-
don për rastin e Mandelshtamit, Pastërnaku i
gjendur në hutinë e një telefonate kaq të papa-
rashikuar, i thotë se ai dhe Mandelshtami janë të
ndryshëm! Kaq mjafton që sot edhe kësaj dite
Pastërnaku shpesh herë ashtu si nga vet Stalini

po njësoj dhe nga pasuesit e tij të 2019-ës, të
akuzohet për burracakëri, për tradhti ndaj
shokut... E pabesueshme që një mendjendritur si
autori i “Doktor Zhivagos” të akuzohet për atë
që kurrë nuk e ka bërë!

Mirëpo, çfarë ndodh nëse e heqim një parale-
le me shoqërinë tonë, me prijësit që në fakt janë
në thelb udhëheqës nostalgjik, sa Pastërnak dhe
sa Stalin ka lagjja, fshati, qyteti, shteti apo gadi-
shulli ku jetojmë?! Sa nga ne janë të detyruar të
mbrojnë shokët normal në një kohë ku normali-
teti është çmenduri?! Sa nga ne jemi viktima të
propagandës së spiunëve, puthadorëve, lajka-
tarëve njësoj kriminel si ata që tërheqin
këmbëzën?! Mbyllim veshët për të mos parë sta-
linët dhe po në heshtje drejtojmë gishtin ndaj
atyre pak të guximshmëve që mundohen të
thonë ndonjë të vërtetë...

Gjithsesi ajo që mund të them në fund është:
lexoni librin e Kadaresë...kemi nevojë për të
lexuar shumë e sidomos Kadarenë që mban iro-
nikisht fatin e Pastërnakut dhe Mandelshtamit
njëkohësisht!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Sa nga ne janë të detyruar të mbrojnë
shokët normal në një kohë ku
normaliteti është çmenduri?! Sa nga
ne jemi viktima të propagandës së
spiunëve, puthadorëve, lajkatarëve
njësoj kriminel si ata që tërheqin
këmbëzën?! Mbyllim veshët për të mos
parë stalinët dhe po në heshtje
drejtojmë gishtin ndaj atyre pak të
guximshmëve që mundohen të thonë
ndonjë të vërtetë...

Dytë Botërore ose që kishin bërë
kryengritje edhe më herët
(http://balkans.aljazeera.net/vijest
i/aferim-braco-bosnjaci-kad-zeli-
t e - b i t i - j o s - p o k o r n i j e - s l u -
ge?fbclid=IwAR3DIgEox36o4rMHf
AMajaaeq7Nd7hLnb0ZRCER_bp0
n14R448V7NwsIwbk). Edhe ky au-
tor shprehte dilemat nëse ardhja e
Perandorisë Osmane në Bosnje ka
qenë çlirim ose okupim, duke pasur
parasysh se kishte ekzistuar shteti
mesjetar i Bosnjës, diç ngjashëm
që disa imamë tanë kanë dilema
rreth periudhës së Skënderbeut.
Më duket se në këtë grackë, me
vetëdije ose pa vetëdije, kanë rënë
shumë shqiptarë. 

Projekteve historike kombëtare
nuk duhet t’u jepen ngjyrë fetare
ose anasjelltas. Që të mos na
ndodhë që më shumë të çmohet
flijimi për perandorinë osmane ose
për Turqinë, ose madje edhe për
ndonjë kauzë më “trendi”(si psh.
për Shtetim Islamik?!), se sa për sh-
tetin kombëtar tonin. Sepse, syni-
met kombëtare nuk e përjashtojnë
fenë, kurse feja nuk duhet ta mje-
gullojë deri në atë shkallë mendjen
sa të mos kuptojmë se Perandoria
Osmane ka qenë një projekt histo-
rik me përmasa të ekspansionit
dhe dominimit politik e ushtarak.
Gjithë kjo e përshkuar me luftëra të
pandërprera të përgjakshme për
pushtime tokash të reja e për
shuarje kryengritjesh. Çështja
është të vlerësohet drejtë se sa për-
fitime kanë pasur shqiptarët në
pikëpamje të emancipimit kombë-
tar në kuadër të saj. 

2. VAR-I QË MBYT EMOCIONET 
E VENDOS DREJTËSI

Ah, ky futbolli...gjëja më e
bukur dytësore në botë! (Kërkoj
falje nëse kjo frazë nuk është origji-
nale, nga shqipja). Ama bukur e
përshkruan rolin e futbollit në
jetët tona. Do të ishte më mirë
sikur të ishim lokalpatriotë dhe
Kupën e Kampionëve ku nuk ka
ekipe tona ta shikonim të
shkarkuar nga emocionet e tifozë-
ve të flaktë. Por, ja, ne jemi kozmo-
politë në sport dhe prandaj kemi
ekipet “tona”, ndaj po e ndaj
“dhembjen’ me shumë tifozë tanë
të Juventusit ose Mançester Sitit që
kësaj jave iu shembën ëndrrat
vetëm brenda pak minutash dra-
me në fushë. Unë nuk jam as “ju-
ventin” e as “sitist”, por m’u dhimb-
sën këto dy ekipe për shkak të
trajnerëve të shkëlqyeshëm që
kanë punuar me zell dhe që vite me
radhë vijnë deri në këtë fazë, dhe
ndodh “diçka” që skuadrat e tyre
nuk shkojnë në finale. 

Alegri ka bërë një ekip domi-
nues në kampionatin italian dhe
vazhdimisht pretendent edhe për
kampion Evrope, dhe ajo “diçka” që
i mungoi më parë, sivjet e kompen-
soi me angazhimin e Kristijano Ro-
naldos, për të cilin nuk ka nevojë
të flitet. Por, ja, as ai nuk i ndihmoi
kundër skuadrës “autsajdere” të

Ajaksit, e cila pa yje të mëdha, por
me lojë imagjinatave, së fundmi e
“nominoi” veten për finale. Me loj-
tarë të rinj e të motivuar, që në
kohën e duhur e flakën kompleksin
e më të voglit, tash askush nuk
mund t’i marrë si autsajderë.

Pësimin edhe më të madh e
mori Pep Guardiola, i cili pas disa
sezoneve të shkëlqyeshme me Bar-
celonën, kur dhe arriti deri te titujt
e kampionit evropian dhe gjithë
bota e admiron taktikën e tij të
lojës me shumë kombinime, me dy
skuadrat tjera të mëdha, Bajernin
dhe Mançester Sitin, assesi t’i
afrohet finales. Pronarët e pasur të
M.Sitit i lanë në dispozicion më
shumë se gjysmë miliardi
euro(funta) për blerje lojtarësh,
dhe gjithçka shkon mbarë, me tituj
të Premier Ligës, por kjo nuk është
ambicia e pronarëve, e as e tij.
Gjithë menduam se i buzëqeshi fati
kur i ra shorti të luajë me një ekip
anglez të ranguar më poshtë në ta-
belë, por, Totenhemi, dhe VAR-tek-
nologjia, kësaj radhe, iu bënë pen-
gesë më shumë sesa ta kalonte
Lamanshin! Askush nuk mund ta
akuzojë taktikën e tij, sepse skua-
dra dha pesë gola, por as kjo nuk i
mjaftoi. Fati luajti me skuadrën e
tij, dy gabime në fund të ndeshjes
dhe një gabim i VAR-teknologjisë
në fund kur u anulua goli për shkak
të ofsajdit. Edhe sistemit VAR
mund t’ia kontestojmë “vendimin”,
sepse ndoshta për një të qindtën e
sekondës futbollisti që shënoi
mund të ketë qenë në pozitë jashtë
loje, gjë që me sy të lirë, në kushte
pa VAR, asnjë refer nuk do ta kish-
te anuluar. Në të vërtetë, aplikimi i
këtij sistemi elektronik, ndonëse si
tha një komentues sportiv, “i vret
emocionet”, korrigjon gabimet që
me dashje a pa dashje mund t’i
bëjnë referët. Këso gabimesh kanë
ndikuar madje dhe edhe nëpër
kampionate botërore. 

Sigurisht të ishte VAR-sistemi,
nuk do të jepte dhe të pranohej goli
i Maradonës me dorë, që e eliminoi
Anglinë në Kampionatin Botëror
1986, ndoshta Anglia do të kishte
shkuar në finale, jo Argjentina. Pa-
drejtësi dhe gabime ka pasur në
shumë ndeshje kyç, ku ka ndikuar
që të fitojë dikush pa meritë. Më
gjithë rrëmujën që shkakton apliki-
mi i tij, duhet thënë se në shumë
gara ndërkombëtare dhe në disa
kampionate kombëtare, mund t’i
pakojë padrejtësitë, por jo në tërë-
si, sepse në ndeshjen M.Siti-To-
tenhem, mbeten polemikat nëse
pa të drejtë u eliminua nikoqiri që
ishte favorit. Sido që të jetë, na pret
një finale shumë interesante pas
befasive të mëdha(u eliminuan gji-
gantë si PSG, Reali i Madridit,
Mançester Siti, Bajerni, Mançester
Junajtedi, kurse shkuan në gjy-
smëfinale dy autsajderë si To-
tenhemi dhe Ajaksi i harruar.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)
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Që nga qershori i vitit të kaluar,
konsumtorëve të telefonisë M-
Budget Mobile u duhet të pa-
guajnë dukshëm më shumë për
telefonatat që bëjnë nga Zvicra në
Kosovë. Shkak për këtë anomali
duket të ketë qenë një gabim deri
tash i pa vënë re teknik. 

Një bisedë telefonike nga Zvi-
cra në Kosovë, nga vera e kaluar
kushtonte papritmas 18 herë më
shtrenjtë se më parë, gjegjësisht
4.5 franga në minutë. Arsyeja e kë-
saj ngritjeje të përnjëhershme të
çmimit, ka qenë, sipas Migros-it,
një gabim i bërë pas ndryshimit të
kodit telefonik të Kosovës, shkruan
blick.ch., portal i cili pohon ta ketë
zbuluar dhe denoncuar këtë parre-
gullsi.

NË VEND TË 25 CENTËVE, 4.50
FRANGA MINUTA!

Vetëm rreth 5 minuta ka zgja-
tur biseda telefonike që Blerina

Aliti* nga Kantoni Aargau kishte
zhvilluar me vëllain e saj të shtruar
në një spital, në Kosovë. Por, kur
kishte marrë faturën në fund të
muajit, ajo nuk u kishte besuar
syve të saj. Një shërbim që më parë
kishte kushtuar vetëm disa rapë
(centë) më shumë se në rrjetin
vendor, tash papritmas kishte
“kërcyer” në 30 franga mbi çmimin
e zakonshëm.

Aliti jeton në Zvicër tash 32 vite.
Ajo ndihet e trajtuar në mënyrë
jokorrekte nga M-Budhget Mobile.

“Për të telefonuar në të gjitha shte-
tet tjera të Ballkanit, tarifat kanë
mbetur të njëjta. Dhe vetëm për
Kosovën, përnjëherë vlejnë çmime
shumë më të larta. Kjo është zh-
vatje!”, thotë ajo, përcjell al-
binfo.ch.

Në fakt, këtë dallim të madh
çmimi e provon edhe një shikim i
thjeshtë në listën e çmimeve për
klientët e M-Budget-Mobile. 4.50
franga në minutë duhet t`i pa-
guajë ai që telefonon me celular
nga Zvicra në Prishtinë. Sa për

krahasim: në shtetet fqinje si Sh-
qipëria ose Serbia ose madje edhe
Kroacia, kjo kushton vetëm 25 raoë
në minutë, e që është 18 herë më
pak.

POR SI KA MUNDUR 
TË NDODHË KJO?

Në Migros tregohen fillimisht
të befasuar nga kjo pyetje e Blick-
ut. Vetëm pas sqarimeve të bëra
me partnerin Swisscom kuptohet
se: për shkak të një gabimi, kon-
sumatorët kanë paguar shumë më

tepër për telefonatat e tyre në Ko-
sovë. “Nga ajo që mund të dimë
aktualisht, Kosova, për shkak të ko-
dit të saj të ri telefonik ka “rrëshqi-
tur” në një zonë më të lartë tarifo-
re”, ka thënë zëdhënësja e Migrosit,
Christina Maurer.

Siç dihet, Kosova ka ndërruar
kodin e saj në qershor të vitit
2018, duke e bërë +383. Sipas Mi-
grosit, ngritja e gabuar e çmimit
deri tash kishte mbetur e pazbu-
luar. Por, tash ata duan të ve-
projnë menjëherë, përcjell al-
binfo.ch. “Ne do ta përshtasim
tarifën e gabuar që nga fillimi i
majit”, siguron Maurer. “Duke fil-
luar nga atëherë, konsumatorët
do të mund të telefonojnë në Ko-
sovë me tarifën e vjetër, pra me
25 centë në minutë.

DO TË ZHDËMTOHEN 
TË DËMTUARIT

Në Migros ndihen keq për inci-
dentin dhe u kërkojnë falje klientë-
ve. Dhe, për të gjithë ata që gjatë
muajve të kaluar kanë paguar më
tepër, ka një lajm të mirë. Sipas Mi-
grosit, të gjithë abonuesve të
prekur, shuma e llogaritur gabimi-
sht, do t`u kthehet (rimbursohet)
automatikisht nga Swisscomi.

Organizata Reporterë pa Kufi
publikoi raportin e vet vjetor të
enjten, në të cilin, Shqipëria ka
humbur shtatë vende si pasojë e
kërcënimeve dhe sulmeve ndaj ga-
zetarëve, përfshirë sulmet e krye-
ministrit Rama, i cili reagoi duke
premtuar se do të miratonte një
ligj anti-shpifje, ndërsa pretendoi
se situata është krahasimisht më
mirë se sa gjashtë vjet më parë.

Organizata ndërkombëtare Re-
porterë pa Kufi publikoi indeksin e
saj të lirisë së medias nëpër botë,
ku vërehet se Shqipëria humbi sh-
tatë vende gjatë vitit të kaluar në
rang global ndërsa mënjanoi

fyerjet, sharjet dhe procedimet
ligjore ndaj gazetarëve si shkak-
tarë të rënies. Deklarata e RSF u
konsiderua si një “këmbanë alar-
mi” nga Presidenti Ilir Meta, si dhe
nga Partia Demokratike në opo-
zitë ndërsa Rama vijoi të këmbën-
gulë se do të miratojë një “paketë
anti-shpifje”, vijoi të etiketojë me-
dian “llum kazani” ndërsa mohoi
akuzat për shantazhim të medias.

“Sulmet ndaj medias si nga qe-
veria ashtu edhe nga krimi i orga-
nizuar mbërritën në një nivel të
paprecedent gjatë vitit 2018,” shk-
ruhet në raportin e RSF.

“Gazetarët ishin pre e fyerjeve,
kërcënimeve me vdekje, proceseve

ligjore të dizenjuara për t’i frikë-
suar dhe ndaluar nga hetimi i kor-
rupsionit. Politikanët, udhëhequr
nga kryeministri Edi Rama, i cilë-
suan ata si plehra dhe prodhues
lajmesh të paqena,” vijon më tej
raporti.

Rama, i cili kritikohet me emër
si burim presioni ndaj gazetarëve,
u përgjigj me një status në Tëitter
duke mohuar akuzat.

“Me këtë qeveri s’ka media të
shantazhuar e liri të mohuar,” dek-
laroi ai.

Ndryshe nga Rama, Presidenti
Ilir Meta e cilësoi raportin “këm-
banë alarmi”.

“Zbritja me 7 vende në Indek-
sin Botëror të Lirisë së Medias dhe
paralajmërimi serioz i këtij rapor-
ti se “rruga e Shqipërisë për në Ba-
shkimin Europian është e gjatë”,
është një këmbanë e fortë alarmi
që duhet të na zgjojë të gjithëve,”
deklaroi Meta.

Ish-deputetja Albana Vokshi
komentoi raportin e RFS-së për
Partinë Demokratike.

“Parimi i Ramës është që atë që
nuk e blen dot me tendera, konce-
sione e licenca, e shantazhon, e
fyen, e përçmon dhe e padit në

gjyq,” deklaroi Vokshi.
Rama u shfaq i pashqetësuar

për raportin në Kuvendin e Shqipë-
risë ku vijoi të sulmojë median dhe
përsëriti premtimin për të mira-
tuar një “paketë antishpifje”.

Do vijmë shpejt me ligjin
kundër shpifjes. Nuk vazhdojmë
dot të jemi mish për top i kujtdo që
i teket të shpifë të sajojë të na futet
nëpër shtëpia e të sakatojë të
madh e të vogël në emër të lirisë”,
deklaroi ai, pa dhënë shpjegime
se për çfarë ligji bëhet fjalë.

Qeveria e tij hodhi për disku-
tim publik dy projektligje dhjeto-
rin e kaluar, të cilat u kritikuan nga
organizatat vendëse dhe
ndërkombëtare si potencialisht
antikushtetuese dhe si mjete cen-
zure kundër medias.

Katër organizata ndërkombë-
tare, Federata Europiane e Gaze-
tarëve, Qendra Europiane për Liri
të Medias dhe të Shtypit, PEN In-
ternational dhe Reporterët pa Kufi
i kërkuan qeverisë të tërheqë
projektligjet, ndërsa shtatë organi-
zata shqiptare i konsideruan
projektligjet “regjim policor” dhe
“hap i madh pas në demokraci”. 

(Gazeta Telegraf)

Mbi 300 mijë
aplikime 
për viza pune në
Ambasadën e
Gjermanisë
Aktualisht janë rreth 300 mijë
kërkesa për viza pune në Am-
basadën e Gjermanisë në Ko-
sovë. Zëdhënësi i LDK-së, Be-
sian Mustafa, ka bërë të ditur
se se në Kosovë janë 55 % e të
rinjve të papunë, ndërsa mbi
300 mijë qytetarë të Kosovës
kanë aplikuar për vizë pune
vetëm në Ambasadën e Gjer-
manisë, përcjell albinfo.ch.
“Qeveritarët, në vend që të
përmirësojnë ekonominë e
tregut të lirë, pa korrupsion e
nepotizëm, që t’i rrisin rinisë
perspektivën dhe shpresën për
jetë normale në Kosovë, u
bëjnë llafe të kota: “Rrini në
Kosovë, s’ka më mirë se këtu”.
Bona llaf, bona!”, shkruan  Mu-
stafa në Facebook.

VOA dhe BIRN godasin sërish RamënKatër organizata
ndërkombëtare, Federata
Europiane e Gazetarëve,
Qendra Europiane për Liri
të Medias dhe të Shtypit,
PEN International dhe
Reporterët pa Kufi i
kërkuan qeverisë të
tërheqë projektligjet,
ndërsa shtatë organizata
shqiptare i konsideruan
projektligjet “regjim
policor” dhe “hap i madh
pas në demokraci”

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

Telefonimi nga Zvicra në Kosovë, 
18 herë më i shtrenjtë se ai në Serbi

Një bisedë telefonike nga Zvicra në
Kosovë, nga vera e kaluar kushtonte
papritmas 18 herë më shtrenjtë se më
parë, gjegjësisht 4.5 franga në minutë
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Banka qendrore e Turqisë nuk
do të shpjegojë se çfarë qëndron
pas lëvizjeve të fundit në rezervat
e saj në valutë të huaj – dhe kjo
po i bën investitorët nervozë.

Lira u dobësua më shumë se
çdo monedhë tjetër të enjten mes
spekulimeve se banka qendrore
po përdorte paratë e huazuara nga
bankat komerciale në këmbime
afatshkurtra, për të ‘fryrë’ shifrat e
saj të rezervës valutore. Lira ra me
rreth 2 për qind mes shqetësime-
ve në rritje para se të shqyrtojë
disa prej këtyre humbjeve.

Ja një vështrim të shpejtë në
atë që po ndodh:

Sa kushton Turqia në rezerva
valutore?

Kjo varet nga ajo që numëron.
Rezervat ndërkombëtare neto të
përcaktuara nga Fondi Monetar
Ndërkombëtar qëndronin në 28.4
miliardë dollarë në javë deri në 12
prill. Por banka qendrore thotë se
është mashtrim të përqendrohet
në shifrat neto dhe në vend të kë-
saj, u kërkon investitorëve të
shohin rezervat e saj bruto, të cilat
arrijnë rreth 98 miliardë dollarë.

Banka qendrore raporton shi-
frën më të ulët apo neto për shkak
të një marrëveshjeje të financimit
të mbështetjes, të nënshkruar nga
Turqia me FMN gati dy dekada më
parë, sipas Ibrahim Turhan, ish-
zëvendësguvernator i bankës qen-
drore. Ai pajtohet që ka më shumë
kuptim të përqendrohet në shi-
frën bruto, që përfshin shumën që

huadhënësit komercialë vendosin
në bankën qendrore si një kërkesë
ndaj detyrimeve të tyre të dollarit.
Përderisa turqit mbajnë kursimet
e tyre në banka, atëherë një pjesë
e tyre do të vazhdojë të mbahet
në bankën qendrore, e cila mund
t’i përdorë ato fonde në çfarëdo
mënyre që e sheh të arsyeshme,
shpjegoi ish guvernatori Turhan.

Pse investitorët kujdesen aq
shumë për rezervat e Turqisë?

Turqia ka rreth 118 miliardë
dollarë borxhe në valutë të huaj
që maturohen brenda 12 muajve
të ardhshëm. Do t’u duhet banka-
ve të bankave qendrore për të
përmbushur këto detyrime nëse
rrjedha e kapitalit që financon
ekonominë, ngadalësohet.

Investitorët e huaj tashmë
kanë tërhequr 1.6 miliardë dollarë
nga tregu i obligacioneve në lira
këtë vit, mes turbullirave politike
dhe ekonomike. Rënia e papritur e
rezervave në mars nxiti rënien më
të madhe të një dite të vetme, nga
rënia e monedhës së vitit të ka-
luar. JPMorgan Chase & Co. reko-
mandon që investitorët të shesin
lirën, duke nënkuptuar tërheqjen.

Pse investitorët kanë frikë se
numrat e rezervave mund të jenë
të fryra?

Banka qendrore e Turqisë filloi
muajin e kaluar duke huazuar va-
lutën e tepërt të huaj nga
huadhënësit komercialë
nëpërmjet ankandeve FX Swap,

duke kredituar bankat lirshëm në
këmbim. Që nga futja e këmbi-
meve, ka pasur një rritje të qën-
drueshme në rezervat e saj, duke
nxitur spekulime se paratë e hua-
zuara po përdoreshin nga banka
qendrore për të dhënë për-
shtypjen se rezervat e saj në va-
lutë ishin në rritje, kur shumica e
parave janë destinuar për të tjera
përdorime.

Sa para po flasim?
Në tre javët e para pas futjes së

swap-ave FX deri më 12 prill, re-
zervat neto u rritën me vetëm 20
miliardë lirë ose rreth 3.5 miliardë
dollarë. Shuma që banka qendro-
re ka huazuar gjatë periudhës ish-
te nën 13 miliardë dollarë, duke
lënë rreth 9 miliardë dollarë ‘të
pagjetura’, duke supozuar se shu-
ma e huazuar është reflektuar në
rezerva një për një. Nëse është kë-
shtu, që rezervat neto të mbeten
të qëndrueshme, banka qendrore
do të duhet rikthehet te sëap çdo
javë kur ato të skadojnë.

Pra, ku janë paratë?
Nuk e dimë. Kjo është

përgjigja e shkurtër. Përgjigja më
e gjatë është se shuma që banka
qendrore mund të ketë përdorur
për të shlyer borxhin e jashtëm të
maturuar apo çfarë mund t’i ketë
shitur kompanisë shtetërore të
energjisë të Turqisë, e cila paguan
për importet e gazit, nuk i shton
këto sasi të mëdha.

Kjo ka çuar në spekulime se

Banka Qendrore Turke po përdor
arsenalin e saj FX për të mbështe-
tur lirën. Megjithatë, Banka Qen-
drore është e detyruar të njoftojë
ndërhyrjet në tregun valutor dhe
nuk e ka bërë këtë. Sipas të dhëna-
ve të Bankës Qendrore, ndërhyrja
e fundit e tillë është bërë më 23
janar 2014. Kjo i ka lënë investi-
torët të hamendësojnë nëse
banka qendrore po ndërhyn në
mënyrë indirekte. Tregtarët thonë
se huadhënësit e shtetit kanë
qenë në anën e shitjes së tregtisë
së dollarit në javët e fundit.

Çfarë thonë investitorët?
Shumica e ekonomistëve

thonë se banka qendrore turke i
detyrohet investitorëve një shpje-
gim të plotë të asaj që duket të
jetë një mospërputhje në të dhë-
nat e rezervës valutore në valutë.
Besueshmëria e tij tashmë është
në pyetje pas presionit të përsëri-
tur të presidentit Rexhep Tajip Er-
dogan, i cili ka ndërhyrë në poli-
tikat ekonomike gjithnjë e më
shumë dhe ka sulmuar bankat për
dhënien e udhëzimeve negative,
raporton Bloomberg.

Për Win Thin, kreu global i
strategjisë së monedhës në Brown
Brothers Harriman & Co., saga e
rezervave nuk është thjesht një çë-
shtje e transparencës mbi një pikë
të dhënash të vetme. “Largimi i
vërtetë është se kuadri institucio-
nal duket se po shkatërrohet më
tej në Turqi”, tha ai. (Bloomberg
News)

Vritet gazetarja
në Irlandë
Një gazetare 29-vjeçare ka
mbetur e vrarë të enjten në
darkë gjatë trazirave në Ir-
landën e Veriut, shprehen ko-
legët, në atë që cilësohet si një
‘sulm terrorist’. Gazetarja,
është identifikuar nga miqtë e
saj në Twitter si Lyra McKee, e
cila punonte si redaktore në si-
tin e lajmeve ‘Mediagazer’ me
qendër në Belfast.
Puna e saj  përfshinte ekzami-
nim e incidenteve të dhunës
në Irlandën e Veriut, dhe ajo
është përshkruar shpeshherë
si një  yll në ngritje në gazeta-
rinë investigative.
Ndërkohë policia po e trajton
ngjarjen  si një sulm terrorist.
Shërbimet e policisë në Ir-
landën e Veriut konfirmuan se
një grua mbeti e vrarë në Creg-
gan, zonën e Derry, po ata nuk
arritën ta identifikonin
menjëherë viktimën.
“Më keqardhje mund të kon-
firmoj se gjatë të shtënave
mbrëmjen e sotme në Creg-
gan, një 29-vjeçare ka mbetur
e vrarë. Po e trajtojmë
ngjarjen si një incident terrori-
st dhe po nisim hetimet në
lidhje me ngjarjen.  “ thanë
burime zyrtare nga policia.

PE miraton
krijimin e Rojës
Bregdetare
Evropiane
Parlamenti Evropian ka mira-
tuar përfundimisht rregullo-
ren që forcon ruajtjen e kufirit
dhe deteve nëpërmjet Rojes
Bregdetare Europiane.
Ndryshimet në agjencinë
”Frontex”, të dakorduara me
ministrat e BE, do të përbëhen
nga një trupë e përhershme
prej 10 000 njësish deri në vi-
tin 2027, përcjell atsh. Trupat
do të përbëhen nga rojat kufi-
tare dhe rojat bregdetare të
agjencive dhe personel të ven-
dosur në baza të ndryshme të
vendeve të BE.
Italia do të duhet të sigurojë
610 persona me kapacitet të
plotë dhe do të jetë vendi i
tretë për kontributin e stafit,
pas Gjermanisë dhe Francës.

Pse shqetësohen të gjithë për
rezervat e jashtme të Turqisë?

Investitorët e huaj tashmë kanë tërhequr 1.6 miliardë dollarë nga tregu i obligacioneve në lira këtë vit,
mes turbullirave politike dhe ekonomike. Rënia e papritur e rezervave në mars nxiti rënien më të
madhe të një dite të vetme, nga rënia e monedhës së vitit të kaluar. JPMorgan Chase & Co. rekomandon
që investitorët të shesin lirën, duke nënkuptuar tërheqjen
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Emin AZEMI

Në tragji-komedinë ‘Azizi ose
dasma që shpëtoi Prendimin’ e shk-
ruar në vitin 2006, dramaturgu
kroat Predrag Luçiqit, ka sjellur at-
mosferën që krijon industria  e
frikës në një shoqëri të patrazuar, të
konsumit dhe mirëqenies, ku pa-
pritmas çrregullohet gjithçka pasi
paraqitet njëfarë Azizi, për të cilin
një grup dasmorësh nuk dinë
asgjë, kush është, prej nga vjen, pos
që hamendësojnë se mund të jetë
nga Maroko, për shkak të ngjyrës
së lëkurës së tij dhe pagjindshmë-
risë në një situatë dhe ambient
krejt të ri e të panjohur. Reagimi i
parë i dasmërëve është histerik
dhe, si në çdo perceptim pa-
ragjykues, edhe me këtë rast Azisi
është projektuar në orbitën e ven-
dorëve si një terrorist potencial, që
pritet të shpërthejë nga çasti në
çast dhe të ngrejë në ajër gjithçka
për rreth.

Propaganda në shkallë globale
kishte krijuar psikozën e frikës ndaj
emigrantëve, ndaj njerëzve me
ngjyrë tjetër, racë tjetër, kurse dhe
viktimë  e kësaj propagande është
edhe një grup dasmorësh të cilët fu-
ten në një atmosferë rrëmuje, pasi
që ndjehen të rrezikuar nga gjithçka
që vije bashkë me emigrantët.

Tematikisht kjo fabulë mund të
locohet kudo, kurse alegoria tea-
trore që përvijohet nga zhvillimi i
antagonizmave në mes të
panjohurës, që personifikohet me
Azizin dhe dasmorëve të traumati-
zuar që ngandonjëherë nuk dine
edhe si të reagojnë ndaj pranisë së
një të huaji, përbëjnë boshtin fa-
bulativ të kësaj pjese tragji-komike.

Humori, satira, ironia, grotesku,

janë mjetet ndihmëse që i japin sh-
faqjes një kontrapunkt përmbajtë-
sor.‘Azizi ose dasma që shpëtoi
Prendimin’, është shfaqje e di-
plomës  e studentëve (Almedina
Sadiki, Mentor Kurti, Mumin Ab-
dullahu, Gëzim Zherka, Sara Baj-
rami, Gentiana Ramadani, Dea
Pajaziti, Kujtime Ahmeti, Eldin Shi-
roki, Flakron Aliji)  të Refet Abazit
dhe Hismet Ramadanit, nga Fakul-
teti i Arteve Dramatike në Shkup. 

Në këtë shfaqje u angazhuan si
mysafirë edhe Hakan Daci (Azizi)
dhe Batuhan Ibrahimi (njeriu me
kamerë).

Kjo shfaqje e studentëve doli e
kompletuar edhe në aspektin e ske-
nografisë ( Krste S. Xhidrov), kostu-
mografisë (Marija Papuçevska), ko-
reografisë ( Krenare Nevzati , të
dritave (Ibrahim Xhemaili) dhe zë-
rimit (Xhemail Xhemaili.

Të ardhur nga një shkollë tash
më e njohur e aktrimit, studentët e
Fakultetit të Arteve Dramatike në
Shkup, që realizuan këtë shfaqje,
dëshmuan se i kanë kaluar me suk-
ses të gjitha sprovat e mjeshtërisë
skenie, që nga ndërtimi i karaktere-
ve e deri te plasticiteti i lojës. Ky
grup i studentëve, tash më aktorë
të diplomuar, po vjen edhe si frymë
e re në teatrin tonë, kurse peda-
gogjia skenike-dramaturgjike e Re-
fet Abazit  është edhe një konfir-
mim estetik i një tendence
novatore në teatrologjinë tonë mo-
derne.  Loja, ritmika, plasticiteti ka-
rakterologjik i roleve, muzika, ishin
disa nga ‘navigatorët’ më sygjestiv
që i ia dhanë kësaj shfaqjeje
petkun e një realizimi të arrirë dhe
mjaft shpresëdhënës për nga po-
tenciali aktoresk, aq shumë i mun-
guar në teatrot tona.

SHFAQJE DIPLOME

Konfirmim estetik i një tendence
novatore në teatrologjinë tonë

Ky grup i studentëve  po vjen edhe si frymë e re në teatrin
tonë, kurse pedagogjia skenike-dramaturgjike e Refet

Abazit  është edhe një konfirmim estetik i një tendence
novatore në teatrologjinë tonë moderne  

Koha
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Fisnik NUHIU

Shkup, 19 prill - Gjatë ditës së sh-
tunën do të zhvillohen ndeshjet e
javës së 29 në Ligën e Parë futbolli-
stike të Ligës së Parë të Maqedoni-
së së Veriut. Takimi derbi i xhiros
do të zhvillohet në stadiumin “Bo-
ris Trajkovski”, ku skuadra vendase
do të pret Renovën të cilët në dy
takimet e fundit në kampionat
kanë pësuar disfatë. Xhepçishtasit
drejt Shkupit udhëtojnë me qëllim
që të marrin rezultat pozitiv dhe
për të ruajtur pozitën dhe di-
stancën e pikëve në tabelë ndaj
skuadrës së Rabotniçkit e cila
radhitet e katërta me vetëm 3 pikë
larg. Nga ana tjetër lideri i tabelës
Shkëndija para tifozëve vendas pri-
tet të ketë detyre të lehtë ndaj
Makedonija GJ.P. Kuqezinjtë janë
plotë 12 pikë larg vendit të dytë dhe
fitorja të shtunën ndaj Makedonija

GJ.P do ti ofronte edhe më afër ti-
tullit të dyte me radhë ose të tretin
në Ligën e Parë. “Me seriozitet mak-
simalë shikojmë ndeshjen e radhës
dhe përcaktimi ynë është të rrëm-
bejmë fitoren sepse duam sa më
parë edhe matematikisht të sigu-
rojmë titullin e kampionit. Make-
donija GJ.P ka skuadër të mirë dhe
po luajnë futboll të pëlqyeshëm

dhe ne duhet të jemi maksimali-
sht të kujdesshëm për të mos lejuar
befasi. Shikojmë se edhe në Evropë
ndodhin befasi të papritura dhe be-
soj se jemi të aftë për të menaxhuar
si duhet këtë situatë që të ofrojmë
paraqitje dinjitoze, përkushtim
maksimal, respekt për rivalin dhe
në funt të marrim tre pikët”, dekla-
roi për gazetën Koha, Agim Ibraimi.

Detyre e vështirë për ekipin nga
Çairi, FC Shkupi të cilët të shtunën
do të jenë mysafire e Pobedës së
Prilepit. Takimi do të zhvillohet në
Koçani, në stadiumin “Nikola Man-
tov”. Përballja me FC Shkupin do të
jetë mjaft i rëndësishëm për skua-
drën vendase në garë për mbijete-
së, mirëpo djelmoshat e trajnerit
turk, Umut Karan kërkojnë fitoren

e radhës që do ti ofronte drejt po-
zitës së katërt në tabelë. “Mendoj se
ndeshja e radhës është e rëndësisë
të madhe për ne, pasi me tri pike do
të jemi edhe më tutje afër pozitës
së katërt, ndërsa gjithashtu me tri
pikë largohemi edhe më shumë
nga pozita e tetë. Mendoj se tani
më kur kemi fituar ndeshjen e fun-
dit, do ti jep ekipit një vetëbesim
më të madh për ndeshjen e radhës.
Kemi luajtur më pare me këtë ekip
dhe e dimë se ku është e fortë dhe
ku janë dobësitë e tyre. Andaj sh-
presoj që duke marrë parasysh të
gjitha këto, mundë të udhëtojmë
në Koçani dhe të fitojmë”, deklaroi
Berat Ustabasi. Trajneri Umit Ka-
ran më në fund mundë të jetë i
rehatshëm, pasi që pas një kohe të
gjatë ekipi është i kompletuar. Në
takimet tjera Akademija Pandev
pret Belasicën, ndërsa Rabotniçki
do të jetë mysafire e Sileksit, të cilët
kërkojnë fitore për tu larguar ka po-
zita e tetë e cila dërgon në ndeshje
balotazhi për Ligën e Dytë. Të gjitha
përballjet luhen të shtunën me fil-
lim prej ora 16.

Shkup, 19 prill - Presidenti i Fede-
ratës së futbollit të Maqedonisë,
Muamed Sejdini, sekretari gjene-
ral Filip Popovski dhe zëvendës
sekretari gjeneral Drilon Ganiu në
"Shtëpinë e futbollit" – FFM pritën
në takim delegacionin e Federatës
së futbollit të Kosovës që udhëhi-
qej nga presidenti Agim Ademi,
nën-kryetari Bakir Burri dhe sek-
retari i përgjithshëm, Erol Salihu.
Drejtuesit e FFK-së në këtë takim
uruan Muamed Sejdinin për
zgjedhjen kryetar i FFM-së, ndërsa
përfaqësuesit e dy federatave në
takim ndërruan përvoja në lidhje
me organizimin e garave dhe nde-
shjeve, investimit në infrastruk-
turë, ndërsa shfrytëzuan këtë
mundësi për të dëshmuar bashkë-
punimin e shkëlqyeshëm mes veti.
“Në emrin tim personal dhe në
emër të Federatës së futbollit të
Kosovës shfrytëzoj mundësinë të

ju uroj për zgjedhjen tuaj presi-
dent i Federatës së futbollit të Ma-
qedonisë dhe t’ju dëshiroj shumë
suksese dhe fat në të ardhmen.
Duke ju njohur personalisht, jam i
bindur se besimin e merituar do
ta arsyetoni në mënyrën më të
mirë dhe angazhimi juaj do të kon-
tribuojë për zhvillimin e futbollit
në vendin tuaj. Ne gjithmonë kemi
patur marrëdhënie të shkëlqyesh-
me me federatën tuaj dhe mbase
kjo do të jetë arsyeja që këtu

ndjehemi si në shtëpinë tonë.
Prandaj jemi shumë falemende-
rues pasi kontributi juaj ndikon
edhe në zhvillimin e futbollit në
rajon. Për Federatën e futbollit të
Maqedonisë dëgjojmë vetëm fjalë
të mira në mbledhje apo seminare
të ndryshme që organizohen nga
UEFA dhe FIFA. Është e qartë se me
punën tuaj e keni merituar atë be-
sim dhe nuk kemi dyshim se kjo
qasje edhe në të ardhmen do t’ju
sjellë rezultate të mira dhe punë

të suksesshme. Shpresojmë që
edhe ne si federatë më e re do të
shfrytëzojmë përvojën tuaj për
shumë punë”, u shpreh presidenti
i Federatës së Kosovës, Agim Ade-
mi. “Falënderim për vizitën dhe
fjalët e bukura me rastin e
zgjedhjes time president i FFM-së.
Ne si federatë gjithmonë jemi të
hapur për bashkëpunim, posaçëri-
sht me miqtë tanë të afërt nga
rajoni dhe nuk dyshoj se ashtu do
të jetë edhe në të ardhmen. Kjo
është mundësi e mirë për të ndër-
ruar përvojat në aspekt të organi-
zimit të ndeshjeve, infrastrukturës
së futbollit, por edhe të flasim për
probleme të caktuara me të cilat
përballemi këtu në Maqedoni dhe
në Kosovë. Jam i bindur se në të
ardhmen bashkëpunimi ynë do të
thellohet dhe kjo do të jetë në të
mirë të dy federatave", tha presi-
denti i FFM-së, Muamed Sejdini.

Shkup, 19 prill - Klubi i Volejbollit
Xhio Strumica do të mbrojë titul-
lin në Kupën e Maqedonisë në vo-
lejboll, pasi që të enjten në
mbrëmje në Kërçovë në një nde-

shje mjaft interesante mundi KV
Shutovën me rezultatin 3-2 në
sete (23-25, 24-26, 25-17, 25-22d
dhe 17-15) në sfidën e dytë të gjy-
smëfinales. Xhio Strumica do të

përballet me skuadrën e Universi-
teti i Tetovës në finale të Kupës së
Maqedonisë. Për ekipin tetovar
kjo do të jetë hera e parë që do të

luaj një finale, ndërsa KV Xhio
Strumica është e histori të pasur
në kupën e Maqedonisë në Volej-
boll. (F.N)

Cana: Reja, trajner
me eksperiencë
shumë të madhe
Kapitenin legjendar i Kombëta-
res Shqiptare, Lorik Cana, ka ko-
mentuar trajnerin e kuqezinjve,
Edy Reja. Kombëtarja Shqiptare
gjatë kësaj jave ka zyrtarizuar
në stol italianin 73 vjeçar, Edy
Reja, i cili do të zëvendësojë të
larguarin Christian Panucci.
Cana i ftuar në ‘Tring Sport’, ka
folur për trajnerin e ri të Shqipë-
risë, me të cilin ka pasur rastin
të punojë sa ishte pjesë e Lazios.
“Edoardo Reja është një trajner
me eksperiencë shumë të
madhe. Me shumë mundësi, një
nga trajnerët, që besoj se ka
moshën më të madhe jo vetëm
në Itali, por në mbarë futbollin”,
ka deklaruar Cana.  “Mirëpo, kjo
pjesa që nuk ka absolutisht
asnjë lloj përvoje, përveç kam-
pionatit italian, ngre pak
pikëpyetje. Reja është një per-
son që e njeh mirë futbollin dhe
shpresojmë që të arrijë të marrë
më të mirën nga ky ekip”. Reja
debutimin tek Shqipëria do ta
ketë më 8 qershor në udhëtim
te Islanda.

LIGA E PARË - JAVA E 29 

Vardari pret Renovën, Shkupi dhe
Shkëndija pas pikëve të reja

“Me seriozitet
maksimalë shikojmë
ndeshjen e radhës dhe
përcaktimi ynë është të
rrëmbejmë fitoren
sepse duam sa më parë
edhe matematikshtë të
sigurojmë titullin e
kampionit”, deklaroi
Agim Ibraimi

VOLEJBOLL

Shutova eliminohet 
në gjysmëfinale

Sejdini priti presidentin e FFK-së
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Thirrje për parashtrim të ofertave (THPO) 
 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
PROJEKT PËR PËRMIRËSIM TË SHËRBIMEVE KOMUNALE (MSIP) 

Kredia nr. 8158-MK 
 

MSIP-NCB-083/2–19 
 

1. Kjo Thirrje për parashtrim të ofertave e përcjell botimin e 
përgjithshëm për furnizime për këtë projekt e botuar në numrin e 
UN DevelopmentBusiness me nr.767 të datës 31 janar 2010 (botimi 
i shtypur) dhe e botuar në mënyrë elektronike më 06 janar 2010.  

 
2. Republika e Maqedonisë së Veriut ka fituar kredi nga Banka 

ndërkombëtare për rinovim dhe zhvillim të Projektit për 
përmirësim të shërbimeve komunale dhe ka për qëllim një pjesë të 
kësaj Kredie t`i shfrytëzojë për pagesë në kuadër të marrëveshjes 
për furnizim të mallrave  - Furnizim të 10 (dhjetë) makinave 
elektrike për pastrim/larje - MSIP-NCB-083/2-19.  

 
3. Qyteti i Shkupit bën thirrje deri te Ofertuesit përkatës dhe të 

kualifikuar për furnizim të 10 makinave elektrike për pastrim/larje 
që t`i parashtrojnë ofertat e tyre të shtypura.  

 
4. Parashtrimi i ofertave do të realizohet përmes procedurave për 

ankand nacional konkurrues (NCB) siç është specifikuar në 
Udhëzimin e Bankës Botërore: Furnizim me mjetet e fituara nga 
IBRD Huat dhe IDA Kreditë (prej muajit janar 2011) dhe është e 
hapur për të gjithë Ofertuesit e shteteve të kualifikuara siç është 
definuar në dokumentacionin tenderues.   

 
5. Ofertuesit e volitshëm të interesuar mund të marrin informata 

plotësuese nga: Qyteti i Shkupit dhe të realizojnë mbikëqyrje të 
dokumentacionit tenderues në adresën e cekur: Qyteti i Shkupit, bul 
"Ilinden" nr.82, 1000 Shkup, Departamenti për furnizime publike 
(baraka 1A), çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30 jo më vonë se 
21/05/2019.   

 
6.  Kualifikimet e duhura përfshijnë:  
(a) Gjendja financiare: 
Ofertuesi duhet të parashtrojë dëshmi të dokumentuar që i plotëson 

këto kushte financiare: qarkullim vjetor prej së paku 625.000,00 EUR 
në cilindo nga tre vitet e fundit. Nëse Ofertuesi është në formë të 
Investimit të përbashkët (IP), të gjithë anëtarët e IP së bashku duhet t`i 
plotësojnë kushtet e lartpërmendura për kualifikim. Bartësi kryesor i 
investimit të përbashkët duhet t`i plotësojë së paku gjashtëdhjetë 
përqind nga kushtet kualifikuese të lartpërmendura.  

(b) Përvoja dhe kapaciteti teknik  
 
Ofertuesi duhet të parashtrojë dëshmi të dokumentuar me të cilin 

do ta demonstrojë që i plotëson kushtet në vijim në kuadër të 
përvojës:  

1. Ofertuesi duhet të ketë përvojë në prodhimin dhe furnizimin e 
mallrave të ngjashme me ato të ofertës në periudhën prej së paku 
pesë viteve para afatit përfundimtar për parashtrim të ofertave. 
Nëse Ofertuesi është Investim i përbashkët(IP), partneri kryesor 
duhet ta plotësojë këtë kusht.  

2. Ofertuesi duhet të parashtrojë listë referente për së paku një 
(1) marrëveshje të realizuar me sukses në shtatë (7) vitet e fundit, 
për furnizim të së paku dy (2) makinave të njëjta ose ngjashme të 
cilat janë lëndë e këtij furnizimi. Nëse Ofertuesi është Investim i 
përbashkët (IP), të gjithë anëtarët duhet bashkërisht t`i plotësojnë të 
gjitha kushtet kualifikuese.   

3. Ofertuesi duhet të parashtrojë përshkrim të detajuar të 
shërbimeve post-shitëse dhe pjesëve rezerve në dispozicion në 
vendin e Blerësit për mallrat të cilat ofrohen në Ofertën. Nëse këto 
shërbime nuk janë në dispozicion në vendin e Blerësit, Ofertuesi 
duhet të parashtrojë vërtetim në ofertë me shkrim vërtetim që nëse 
është i suksesshëm, ai do të përfaqësohet nga ana e agjentit në 
vendin e Blerësit, siç është cekur në klauzolën 19.1 (b) të IP dhe 
klauzola 19.1 (b) të IP në LPP. Nëse Ofertuesi është i suksesshëm, 
ai duhet të parashtrojë dëshmi dokumentuese për emërtim të 
agjentit të kualifikuar në afat prej 28 ditëve nga dita e pranimit të 
njoftimit për marrje të marrëveshjes. Pamundësia për parashtrim të 
kësaj dëshmie paraqet bazë për prishje të Marrëveshjes. Në këtë 
rast, Blerësi mund ta jep marrëveshjen Ofertuesit të ardhshëm me 
çmimin më të ulët i cili ka kualifikime, në pajtim me klauzolën 
44.2 të IP.  

 
(c) Ofertuesi duhet të parashtrojë dëshmi të dokumentuar me 

të cilin do të tregojë që mallrat të cilat i ofron i plotësojnë këto 
kushte për shfrytëzim:  

 
Ofertuesi do të parashtrojë karakteristika teknike në pajtim me 

karakteristikat-specifikimet teknike të makinave komunale speciale 
të ofruara, katalogë, fotografi të makinave.  

Nuk ka privilegj për ofertuesit vendas gjegjësisht mallrat të cilat 
janë të prodhuara në vendin e Blerësit. Kushtet më të detajuara në 
lidhje me kualifikimet janë të dhëna në dokumentacionin tenderues.  

7. Ofertuesit e interesuar mund ta blejnë dokumentacionin 
tenderues të kompletuar në gjuhën maqedonase me parashtrimin e 
aplikimit me shkrim në adresën e theksuar në vijim:  

Qyteti i Shkupit, Lënda: Furnizim i 10 (dhjetë) makinave 
elektrike për pastrim/larje Adresa: bul.Ilinden nr.82, Qyteti i 
Shkupit, Departamenti për furnizime publike (baraka 1A), 
Fahu postal: 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut  dhe me 
pagesë  të taksës së pakthyeshme prej 3.000,00 MKD. 

 
a.) Për pagesë në MKD - numri i llogarisë 
Banka: Banka e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Numri i llogarisë: 100000000063095 
Llogaria e pagesës: 785014123863012 
Shifra e të ardhurave: 724125 00  
 
Dokumentacioni tenderues komplet do të dërgohet në formë 

elektronike dhe të shtypur përmes postës së shpejtë në adresat e 
parashtruara nga ana e Ofertuesve në formë të kërkesës me shkrim.  

 
Ofertat duhet të parashtrohen në adresën: Qyteti i Shkupit, 
Lënda: Furnizimi i 10 (dhjetë) makinave elektrike për 

pastrim/larje 
Adresa: bul. Ilinden nr.82, Arkivi i Departamentit për 

furnizime publike të Qyteti të Shkupit (baraka 1A), 
Fahu postal: 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut, jo më 

vonë se: 
12:00 pasdite (sipas orës lokale) 22.05.2019 
 
Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen me garanci të ofertës me jo 

së paku se 7,500.00 EUR. Ofertat e vonuara do të refuzohen. 
Ofertat do të hapen në prezencë të përfaqësuesve të cilët do të 
vendosin të marrin pjesë në adresën e theksuar: Adresa: bul. Ili-
nden, Salla e seancave të Këshillit të Qytetit të Shkupit, Shkup, 
Fahu postal: 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut, në:  

 
12:00 pasdite (sipas orës lokale) 22.05.2019
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Ajaxi e tronditi botën e futbol-
lit me paraqitjet dhe rezultatet e
siguruara në këtë sezon të Ligës së
Kampionëve, mirëpo ish-trajneri i
shkarkuar i Manchester Unitedit,
Jose Mourinho, beson se ai e di
mënyrën se si mund të ndalen ho-
landezët. Të martën, Ajaxi e shtoi
Juventusin në listën e skuadrave
që i ka eliminuar nga Liga e Kam-
pionëve, bashkë me Real Madri-
din. Në këtë mënyrë, holandezët
po i habisin të gjithë dhe tashmë
kanë arritur në gjysmëfinale, ku
do të ndeshen me Tottenhamin.
Megjithatë, suksese të tilla Ajaxi
nuk kishte arritur para dy vjetëve,
kur ishte përballur me Manchester

Unitedin në finale të Europa Lea-
gue, ku u mposht me rezultat 2:0.
Tani Jose Mourinho i ka këshilluar
klubet e mbetura në Ligën e Kam-
pionëve se si t’i huazojnë taktikat e
tij. “Ne ia japëm atyre ndeshjen në
të cilën donin të luanin. Ata u
ankuan për topat e gjatë, ata u
ankuan për Marouane Fellainin, u
ankuan edhe për fuqinë tonë fizike.
Ata u ankuan sepse s’arritën të na
përballojnë”, është shprehur Mou-

rinho. “Nëse luan kundër Ajaxit në
mënyrën se si ata duan që ti të lua-
sh, ti rrezikon që ata të jenë më të
mirë se ti. Nëse për shembull e
shoh Ajaxin duke luajtur në finale
kundër Barcelonës ose Liverpoolit,
nëse arrijnë në finale, ata [Barce-
lona dhe Liverpooli] mund ta mpo-
shtin duke u përqendruar te pikat e
tyre të forta. Por, kur cilësia nuk
është në nivelin e duhur, ti duhet të
varesh nga aspekti strategjik dhe

të luash në atë mënyrë që ata nuk
duan të luajnë”, ka deklarur Mou-
rinho. Mourinho u shkarkua nga
pozita e trajnerit të “Djajve të kuq”
më 18 dhjetor të vitit të kaluar, pas
një ecurie shumë të dobët. Ai kish-
te qenë në krye të klubit anglez për
dy sezone e gjysmë dhe në sezo-
nin e parë i kishte fituar tri trofetë e
vetme me ta, titullin e Europa Lea-
gue, League Cup dhe Community
Shield.

Mbrojtësi suedez i ekipit U-23 të Juventusit, Mat-
tias Andersson, thotë se iu kishte dridhur zemra kur
nënshkroi për klubin italian. Tani ai është shumë afër
debutimit me ekipin e parë. Suedezi Mattias Anders-
son ka qenë duke u stërvitur me ekipin e parë të Ju-
ventusit pothuajse çdo ditë, ndërsa ndeshjet e ka zh-
villohet me ekipin U-23, me të cilët i ka bërë 23
paraqitje në Serie C. Mirëpo, Andersson i ka sytë te eki-
pi i parë dhe mbrojtësi 21-vjeçar e ka pranuar se tran-
sferimi nga Malmo në Juventusi në vitin 2017 mbetet
njëri ndër momentet më të mirë të jetës së tij. “Ishte
fundi i afati kalimtar të verës së vitit 2017, agjenti im
më telefonoi dhe më tha se Juventusi po më kërkon-
te”, ka zbuluar Andersson në një intervistë për uebsaj-
tin ndërkombëtar të futbollit, Goal. “Unë isha me të
vërtetë shumë i emocionuar sepse Juventusi është
njëri prej klubeve më të mira në botë. Kështu që, zem-
ra mu dridh dhe unë e kuptova menjëherë se doja të

shkoja atje”. “Jam stërvitur shumë me ekipin e parë.
Djelmoshat janë me të vërtetë të mrekullueshëm,
ata më ndihmuan mua gjatë seancave stërvitore. Ata
janë kampionë të mëdhenj dhe mund të mësosh
shumë prej tyre. Do të pëlqente ta kisha mundësinë
të luaja me ta këtë sezon. Disa djem të tjerë tashmë
e kanë pasur këtë mundësi dhe kjo është një gjë
shumë pozitive për të gjithë”, ka theksuar Andersson.

Mund ta
mposhtim
Barcelonën
Mesfushori i Liverpoolit, James
Milner, beson se skuadra e tij
mund t’i shkaktojë probleme fa-
voritit për titull, Barcelonës,
përkundër që është i vetëdij-
shëm se do të jetë një përballje e
vështirë Gjiganti i Premierligës,
Liverpooli, e mposhti lehtësisht
të mërkurën Porton, me rezultat
4:1, për ta siguruar një vend në
gjysmëfinale të Ligës së Kam-
pionëve me rezultat të përgjith-
shëm 6;1. Pas kësaj arritjeje,
skuadra e Jurgen Kloppit tani do
të përballet me Barcelonën në
gjysmëfinale të kësaj gare evro-
piane. Për ta siguruar vendin në
gjysmëfinale, Lionel Messi i
ndihmoi Barcelonës ta mposhtë
Manchester Unitedin me rezul-
tat të përgjithshëm 4:0. “Ne
mund ta mposhtim Barcelonën,
por e dimë se do të jetë shumë e
vështirë, Ata janë një ekip i mirë
dhe Camp Nou është një vend i
vështirë për të shkuar. Por, nuk
mendoj se ata kanë luajtuar me
shumë ekipe si ne”, ka thënë Mil-
ner. “Do të jetë e vështirë. Ata
kanë shumë lojtarë të talentuar
individualisht dhe në përgjithësi
e kanë një skuadër të mirë. Camp
Nou është një stadium fantastik
për të luajtur me një atmosferë
të mrekullueshme. Do ta kemi të
vështirë, por do ta japim më të
mirën për t’ua bërë edhe atyre të
vështirë”. “Gjatë dy sezoneve të
fundit, me ekipet që ne i kemi
mposhtur në Ligën e Kampionë-
ve, duhet të shkojnë atje me
shumë vetëbesim, pavarësisht se
sa e vështirë do të jetë puna
jonë”. “Jam i sigurt se ju e keni
parë ecurinë tonë këtë vit dhe
edhe në ndeshjet që nuk kanë
shkuar sipas dëshirën tonë, ne
kemi fituar për shkak të përvojës.
Kemi qenë këtu më parë dhe e
dimë si të marrim rezultate”.
Ndeshja e parë gjysmëfinale
mes këtyre dy skuadrave do të
zhvillohet të mërkurën, më 1 maj
në stadiumin “Camp Nou”, ndër-
sa finalisti do të vendoset në
ndeshjen kthyese, më 7 maj, në
stadiumin “Anfield”. Gjysmëfi-
nalja tjetër do të zhvillohet mes
Tottenhamit, që të mërkurën e
eliminoi në mënyrë dramatike
Manchester Cityn, dhe Ajaxin, që
të martën e tronditi Juventusin.

Juventus
kërkon të
transferojë
yllin e Ajaxit
Sulmuesi brazilian David Ne-
res është një nga yjet e skua-
drës së Ajaxit, që po befason
Europën, duke shkuar deri në
gjysmëfinale të Championsit,
pasi ka eliminuar ekipe si Real
Madrid dhe Juventus. Pikëri-
sht këta të fundit, menjëherë
pas ndeshjes janë ulur me
drejtuesit e klubit të Ajaxit
dhe kanë kërkuar informacio-
ne për blerjen e sulmuesit bra-
zilian, gjatë merkatos së kësaj
vere. Mediat italiane rapor-
tojnë se favorit për të blerë
Neres, është skuadra e Arse-
nalit, që ka avancuar kontaktet
si me futbollistin, ashtu edhe
me klubin holandez, por futja
e Juves, mund të bëjë që të rri-
tet më shumë vlera e tij në
treg.

Tifozët e Manchester Cityt
ishin të magjishëm mbrëmjen e
së mërkurës në Champions, për-

ballë Tottenhamit, por kjo nuk
mjaftoi që skuadra e tyre e zemrës
të kualifikohej për në fazën gjy-

smëfinale të kompeticionit.
Megjithatë në shenjë mirënjohjeje
për mbështetjen e pakufizuar, fut-
bollistët e Manchester Cityt kanë
vendosur t’u mbulojnë tifozëve të
tyre shpenzimet për udhëtimin në
Londër, për ndeshjen finale të FA
Cup, që do të luhet më 18 Maj në
“Wembley”. Plot 26 autobusë do të
nisen nga Manchesteri, me desti-
nacion “Wembley”-n, për të tran-
sportuar fansat e “citizens”, ndërsa
pagesa e tyre është marrë përsipër
nga futbollistët e skuadrës.

Futbollistët e Cityt, dhuratë speciale për tifozët
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Mu dridh zemra kur u transferova në Juventus

Mourinho tregon se si
mund të ndalet Ajaxi

“Nëse luan kundër
Ajaxit në mënyrën se si
ata duan që ti të luash,
ti rrezikon që ata të jenë
më të mirë se ti. Nëse
për shembull e shoh
Ajaxin duke luajtur në
finale kundër
Barcelonës ose
Liverpoolit, nëse arrijnë
në finale, ata
[Barcelona dhe
Liverpooli] mund ta
mposhtin duke u
përqendruar te pikat e
tyre të forta”, ka
theksuar Mourinho
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Ish-sulmuesi brazilian, Rival-
do, beson se Lionel Messi tashmë e
meriton ta fitojë Topin e Artë të
gjashtë, pavarësisht se a triumfon
në Ligën e Kampionëve me Barce-
lonën apo jo. Barcelona e Lionel
Messit mbetet në garë për titullin
e kampionit evropian, pasi e elimi-
noi Manchester Unitedin në
kuadër të çerekfinaleve. Katalona-
sit janë në rrugë të mirë për ta fi-
tuar titullin e La Ligës, si dhe janë
në finale të Kupës së Mbretit.
Argjentinasi, i cili ka shkëlqyer këtë
sezon, me 45 gola dhe 21 asiste në
vetëm 42 ndeshje të zhvilluara, do
të ishte edhe më favorit për ta fi-
tuar Topin e Artë këtë vit, mirëpo
Rivaldo beson se argjentinasi veç-
se ka bërë mjaftueshëm për ta
marrë këtë çmim. “Është e pamun-
dur ta përshkruaj Messin. Ai më
pëlqen shumë dhe unë gjithmonë
tregoj se sa i mërzitur ndihem që ai
nuk e ka fituar titullin e Kupës së
Botës me Argjentinën. Ai e meri-
ton këtë çmim sepse një lojtar si
ai duhet të jetë kampion botë”,
është shprehur Rivaldo. “Ai po shë-
non gola, po bën asiste, është gola-

shënuesi më i mirë në La Liga tash
e një kohë të gjatë dhe mendoj se
gjërat që ka qenë duke i bërë në
Ligën e Kampionëve meritojnë të
shpërblehen. Ai e pati mundësinë
ta shënonte një gol akrobatik
kundër Manchester Unitedit, mirë-
po nuk është e lehtë të shënosh
gola të tilla sepse janë shumë të
rralla në ndeshje. Ishte një goditje
e mirë, por nuk e arriti qëllimin.

Edhe nëse nuk e fiton titullin e
Ligës së Kampionëve, ai e meriton
Topin e Artë”, ka theksuar Rivaldo.
Fakti që Lionel Messi kishte mbe-
tur vetëm i pesti në garën për To-
pin e Artë vitin e kaluar kishte
ngjallur një debat të madh. Tani,
argjentinasi konsiderohet favorit
për ta fituar këtë çmim këtë vit. Jo
vetëm se Messi pritet ta fitojë To-
pin e Artë për të gjashtën herë –

duke e lënë Cristiano Ronaldos pas
vetes me pesë Topa të Artë – tifozët
e kanë vërejtur që ai është i vetmi
nga lojtarët e top pesëshes së Topit
të Artë që është ende në garë për
këtë çmim. Luka Modrici e kishte
fituar këtë çmim vitin e kaluar dhe
ai u eliminua në fazën e 1/8 të fina-
les së Ligës së Kampionëve, kur
Real Madridi u trondit në
“Stamford Bridge” nga Ajaxi, që fi-
toi me rezultat 4:1. Cristiano Ro-
naldo ishte renditur i dyti në atë
listë, mirëpo as ai nuk arriti të kua-
lifikohet për fazën gjysmëfinale të
këtij sezoni të Ligës së Kampionë-
ve, për herë të parë që nga sezoni
2009/10. Juventusi u eliminua të
martën nga kjo garë, në përballjen
me Ajaxin. I treti në garën për To-
pin e Artë të vitit të kaluar, Antoine
Griezmann, e pati një fat të ngja-
shëm me Modricin dhe u eliminua
në fazën e 1/8 të finales, pas përbal-
ljes me Juventusin e Ronaldos, i cili
shënoi het-trik për ta mposhtur
ish-rivalin e tij, sa ishte lojtar i Real
Madridit. Edhe Kylian Mbappe, i
cili ishte renditur i katërti me vota
për Top të Artë, u eliminua në këtë
fazë, kur pësoi disfatë tronditëse
nga Manchester Unitedi. Edhe pse
u rendit vetëm i pesti në këtë garë,
Messi ka arritur ta dëshmojë këtë
sezon se e meriton një renditje më
të mirë. Deri më tani, ai i ka shë-
nuar 45 gola dhe i ka asistuar 21 të
tjera në 42 ndeshjet e këtij sezoni,
duke e siguruar kështu një vend
në gjysmëfinale.

Yjet e
Premierligës
e fillojnë
protestën
kundër racizmit
Futbollistët profesionistë në An-
gli dhe Uells janë duke i bojko-
tuar rrjetet sociale sot, në
shenjë proteste kundër inciden-
teve të racizmit, që kanë
ndodhur gjatë kohës së fundit
në botën e futbollit. Fushata
#Enough (shqip “Mjaft më”) u
organizua nga Shoqata e Fut-
bollistëve Profesionistë (PFA),
që i inkurajoi lojtarët të mos e
përdorin asnjë llogari në rrjete
sociale nga ora 10:00 e 19 prillit
deri në orën 10:00 të 20 prillit.
Yjet e Premierligës kanë qenë
duke e publikuar fotografinë e
fushatës #Enough në rrjetet e
tyre sociale, duke e bashkangji-
tur mesazhin: “Jemi duke u ngri-
tur në këmbë kundër abuzimit
në baza racore. Jemi të vetëdij-
shëm se platforma jonë vjen me
përgjegjësi, kështu që jemi
duke e përdorur zërin tonë që të
ngrihemi kundër abuzimit në
baza racore. Së bashku, ne po
kërkojmë nga autoritetet e
platformave të rrjeteve sociale
dhe autoritetet qeverisësë të
futbollit të bëjnë më shumë.
PFA-ja ka bërë të ditur se kjo fu-
shatë është në përgjigje të inci-
denteve të fundit në lidhje me
thirrjet raciste që u bënë në
drejtim të futbollistëve gjatë
muajve të fundit. Bojkoti është
hapi i parë në këtë fushatë më
të gjerë për ta sfiduar racizmin
në futboll. Kjo e dëshmon uni-
tetin e lojtarëve dhe është
thirrje drejt autoriteteve që të
bëjnë më shumë për t’i ndaluar
këto incidente. Këtë javë, kapite-
ni i Manchester Unitedit, Ashley
Young, u bë viktimë e thirrjeve
raciste në rrjete sociale, pasi
skuadra e tij u eliminua nga
Liga e Kampionëve, në ndeshjen
kundër Barcelonës në çerekfi-
nale. Futbollistë të tjerë me
ngjyrë anglezë përjetuan abu-
zim të ngjashëm në ndeshjen e
muajit të kaluar kundër Malit të
Zi, ndeshje kjo e vlefshme për
kualifikim në EURO 2020.
Tifozët malaziasë në stadium
kishin bërë thirrje raciste ndaj
Danny Rose dhe Raheem Ster-
lingut. Më vonë, Rose e kishte
pranuar se mezi po pret të pen-
sionohet nga futbollit për shkak
të këtyre incidenteve të shpesh-
ta raciste në botën e futbollit. 

Manchester Unitedi duket se e
ka seriozisht në tentimin për ta
kthyer Cristiano Ronaldon në “Old
Trafford”, veçanërisht pas elimini-
mit tronditës të Juventusit nga Liga
e Kampionëve kundër Ajaxit. Si-
pas gazetës së madhe spanjolle,
Don Balon, drejtuesit e Manche-
ster Unitedit tanimë kanë filluar
kontaktet e para me agjentin e Cri-
stiano Ronaldos, Jorge Mendesin,
dhe janë të gatshëm t’ia ofrojnë
Juventusit 130 milionë euro për su-
peryllin portugez. Megjithatë, këto
spekulime janë mohuar nga disa
gazeta të tjera, të cilët pretendojnë
se përderisa tifozët ende e duan
Ronaldon, Manchester Unitedi e
ka qëllim ta ndërtojë një ekip të ri
me lojtarë të talentuar. Në anën
tjetër, në Torino kishin shumë sh-
presa se Juve do t’i jepte fund
pritjes së gjatë për kurorën e tretë
evropiane, pasi e bleu Cristiano Ro-
naldon për 117 milionë euro verën
e kaluar, por bardhezinjtë u elimi-
nuan nga gara nga Ajaxi , që

triumfoi me rezultat të përgjith-
shëm 3:2. Natyrisht, Ronaldo nuk
është aspak i lumtur me elimini-
min, veçanërisht duke ditur kon-
tributin e tij personal në këtë
kauzë: para dy golave të tij kundër
Ajaxit, ai realizoi një het-trik për
t’ia siguruar Juves një rikthim ekip
kundër Atletico Madridit në 1/8 e
finales. Dje, Corriere dell Sera shkoi
aq larg saqë sugjeroi se një Ronal-
do i zemëruar mund t’i thotë lam-

tumirë Juventusit këtë verë. Edhe
pse një gjë e tillë mund të duket
goxha e pamundur, një gazetë
tjetër e madhe italiane, La Repub-
blica, raportoi se duket se superyl-
li portugez nuk do të qëndrojë në
Allianz Stadium deri në fund të
kontratës së tij, e cila zgjat deri
më 2022. “Nuk është e mundur që
Ronaldo të qëndrojë deri në fund
të marrëveshjes. Sezoni i ardh-
shëm mund të jetë i fundit për të

në Itali”, shkroi gazeta italiane.
Vetëm rreth 24 orë pas këtyre ra-
portimeve nga gazetat italiane,
“Don Balon” raporton se Manche-
ster Unitedi tashmë e do kthimin
e portugezit në klub. “Djajtë e
kuq” kishin qenë pas Ronaldos
edhe verën e vitit 2013, mirëpo në
fund kishin përfunduar duke e
marrë Marouane Fellainin. Ronal-
do ishte pjesë e skuadrës së Man-
chester Unitedit në fillim të kar-
rierës së tij, gjatë viteve
2003-2009. Gjatë këtyre viteve, ai
i bëri 186 paraqitje për ekipin e
drejtuar nga Sir Alex Ferguson
dhe i shënoi 84 gola. Edhe pse ish-
te ende i ri, Ronaldo e filloi edhe
karrierën në Manchester Unitedin
me mjaft shumë suksese. Ai i fitoi
tre tituj të Premierligës, një titull të
Ligës së Kampionëve, një titull të
Kupës së Botës për Klube, një ti-
tull të FA Cup, dy tituj të League
Cup dhe një titull të Community
Shield gjatë gjashtë sezoneve me
klubin anglez.

Unitedi e do Ronaldon, i bën ofertë Juventusit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rivaldo: Messi e meriton
Topin e Artë këtë vit

“Ai po shënon gola, po
bën asiste, është
golashënuesi më i mirë
në La Liga tash e një
kohë të gjatë dhe
mendoj se gjërat që ka
qenë duke i bërë në
Ligën e Kampionëve
meritojnë të
shpërblehen. Edhe nëse
nuk e fiton titullin e
Ligës së Kampionëve, ai
e meriton Topin e Artë”,
ka theksuar Rivaldo



23MOZAIK
Koha, e shtunë, 20 prill 2019 

DASHI 21. mars - 20. prill
Dite here pas here monotone do jete kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Ne disa momente mezi do e shtyni kohen dhe
do reflektoni gjere e gjate si te bëni ndryshime. Beqaret ka shume gja-
se qe ta shohin me një sy tjetër një miqësi te vjetër. Dielli do ju ndih-
moje tej mase ta përmirësoni buxhetin. Do hidhni hapat e duhura
dhe mund te kryeni edhe ndonjë investim te vogël.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dita e sotme nuk do jete shume e këndshme për ata qe

janë ne një lidhje. Here pas here mund te keni edhe debate te for-
ta me partnerin dhe do ndiheni keq. Beqaret nuk duhet te gënjehen
nga pamja e disa personave sepse shume shpejt kane për t'u pen-
duar për zgjedhjet qe do bëjnë. Ne planin financiar do keni fat dhe
gjendja do përmirësohet jashtëzakonisht shume.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni sot ju te dashurua-

rit sepse gjithçka do ju ece me se miri. Partneri do i kuptoje te gjitha
nevojat qe keni dhe do ua plotësojë dëshirat. Beqaret do kenë disa
takime, por nuk do arrijnë dot te vendosin menjëherë se me cilin
person do fillojnë një lidhje. Ne planin financiar mundësitë do jene
te mira për ta stabilizuar situatën.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do i qëndroni mjaft besnike partnerit tuaj sot dhe do ja

shprehni me shume sinqeritet ndjenjat atij. Gjithçka mes jush
do ece për mrekulli. Beqaret do kenë një dite intensive e te mbu-
shur me takime, por nuk do arrijnë dot te hedhin hapa. E rëndë-
sishme është qe do ndihen mire dhe te plotësuar. Ne planin finan-
ciar do jeni me këmbëngulës dhe do arrini t'i zgjidhni problemet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do bashkëpunoni fort me partnerin tuaj gjate kësaj dite

dhe se bashku do i zgjidhni një e nga një te gjitha problemet qe ju
kane dale. Beqaret do kenë kërkesa te ekzagjeruara dhe nuk do
mund te gjejnë një person fiks ashtu si e kane ëndërruar. Financat
do dini si t'i organizoni dhe gjendja do mbetet e kënaqshme. Shpen-
zimet e domosdoshme do i kryeni pa frike.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta juaj ne çift do jete mjaft e animuar gjate kësaj dite. Do

pajtoheni me ne fund me partnerin dhe marrëdhënia ne çift do ece
ne rrugën e duhur. Beqaret duhet te reflektojnë disa here para se te
hedhin hapa sepse prej tyre do varet gjithë e ardhmja. Ne planin fi-
nanciar fati do jete gjithë kohës ne anën tuaj kështu qe mos u shqetë-
soni aspak për këtë sektor.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Venusi do sjelle stabilitet ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj

dite. Do jeni me te vetëdijshëm edhe për gabimet qe keni bere dhe
do gjeni mënyrën e duhur për te kërkuar falje. Për beqaret do ndodhe
një dashuri me shikim te pare dhe gjithçka do ju ndryshoje brenda
pak çastesh. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni shume rre-
ziqe sepse situata mund te dale jashtë kontrollit pa e kuptuar.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Yjet e dashurisë do e mbrojnë gjithë kohës sot jetën

tuaj ne çift. Çdo çast ka për te qene emocionues dhe nuk do keni as
debatin me te vogël. Beqaret duhet t'i bëjnë sytë katër ne çdo mo-
ment sepse ka mundësi qe përpara t'iu shfaqet një person intere-
sant. Te ardhurat ka rrezik te fillojnë te bien dalëngadalë. Shman-
gi investimet e mëdha dhe merrni masa strikte.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Pasioni do ndizet flake sot ne jetën tuaj ne çift dhe

emocionet do shumëfishohen. Shfrytëzojeni ditën sa me shume
qe te mundeni. Beqaret do jene te vendosur te joshin me çdo
mënyrë dhe deri ne orët e pasdites do e bëjnë për vete një person.
Ne planin financiar do keni disa vështirësi te vogla, megjithatë ne
fund do ja dilni mbanë ta stabilizoni situatën.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do jeni ne humor shume te mire sot ju te dashuruarit dhe

marrëdhënia me partnerin do jete e jashtëzakonshme. Do dashu-
roheni si asnjëherë me pare. Beqaret do kenë një dite fantastike dhe
do ju duket sikur do jene ne një bote tjetër. Buxhetin duhet ta keni
nen kujdes ne çdo moment sepse po e late pas dore situata mund
te ndryshoje për keq.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sot do zbuloni një ane tërësisht tjetër te partnerit tuaj e

cila do ju beje ta dashuroni ate akoma me tepër. Ja pse koha e kaluar
se bashku është kaq e çmuar. Beqaret duhet te lëvizin sa me shume
nëse duan ta gjejnë princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar do
keni shume fat fale ndikimit te madh te Jupiterit. Shfrytëzojeni
këtë gjë për te bere edhe disa investime te konsiderueshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite plot ngjyra ka për te qene kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Priten performanca te shkëlqyera nga te dy anët
dhe emocionet do shumëfishohen. Beqaret do kenë plot mundë-
si për takime, por duhet te jene sa me te fshehte. Financat ne
përgjithësi do jene te mira. Nuk do keni aspak probleme apo vësh-
tirësi, përkundrazi situata do mbetet gjithë kohës e qëndrueshme.
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1770 – Kapiteni Kuk arrin në Uellsin
e Ri Jugor

1775 – Britanezët fillojnë rrethimin
e Bostonit

1777 – Nju Jorku miraton kushte-
tutën e re si shtet i pavarur

1792 – Franca i shpall luftë Austri-
së, Prusisë dhe Sardenjës 

1853 – Harriet Tubman fillon heku-
rudhën nëntokësore

1884 – Papa Leo XIII dërgon letër
qarkore në lidhje me Masonerinë

1902 – Mari dhe Pier Kiri përfitojnë
në gjendje të pastër elementin ra-
dioaktiv Radiumin

1939 – Hapet panairi botëror në
Nju Jork

1941 - 100 bombardues gjerman
sulmojnë Athinën 

1945 – Trupat sovietik futen në Ber-
lin 

1947 – Frederiku IX shpallet mbret
i Danimarkës

1958 – Maroku kërkon largimin e
trupave spanjoll

1994 – Ushtria serbe bombardon
spitalin në Gorazhde, Bosna – u vranë
47 persona 

2008 - Danica Patrik fiton Indy Ja-
pan 300 dhe bëhet vozitsja e parë
femrërnë histori që ka fituar garën
Indy car

SOT SHPËTOVA NJË JETË
Sot shpëtova jetën e një njeriu.
I thashë një shoku:
-Si do të ndihesh nqs të jap 1 milion
lekë?
Më tha:
-Do vdisja nga lumturia …
Kështu që nuk ja dhashë.

Karakteristikat e vërteta të injo-
rancës janë kotësia, krenaria dhe

arroganca. (Samuel Butler)

Në qoftë se pini
shumë ujë mund
të intoksikoheni,
gjë që ndodh pasi
ai pakëson nivelin
e kripërave në gjak
duke shkaktuar prishje
të balancës s ujit në tru. 

Xhungla në Ama-
zon prodhon më
shumë se 20% të
oksigjenit në botë.

Në Siena të Italisë
është e ndaluar që
femrat me emrin
Maria të punojnë
si prostituta. 
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Gropa
nëntokësore
me qindra
vetura

Në një mal Ceredigion të Wellsit
janë hedhur qindra vetura të
papërdoruara. Ky mal sipas ba-
norëve aty afër akisdentalisht
është kthyer në varrezë të veturave
të vjetra. Pamjet tregojnë rrënojat
e veturave të grumbulluara mbi
njëra-tjetrën në atë që është quaj-
tur “Shpella e shpirtrave të hum-
bur” nën një mal të wellsit. Eksplo-
ruesi Gareth Owen vendosi të
eksplorojë minierën e braktisur
poshtë Ceredigion në Uells, që
është shndërruar në një gropë
nëntokësore rreth 60 vjet pas
mbylljes së saj. Imazhet e pabe-
sueshme tregojnë një rreze të vet-
me drite që godasin veturat mbi
ujin e kaltër, me një “Ford Cortina”
në krye.

Mill Ends Park është parku më i vogël në
botë dhe gjendet në Portland të shteti ame-
rikan të Oregonit. Ky vend është një rreth i
vogël pre 0.61 metrash, dhe me një sipërfaqe
prej 0.292 metrash katrorë. Fillimisht, në atë
vend ishte menduar që të vendoset një shtyl-
lë e dritës, mirëpo më pas publicisti Dick Fa-
gan kishte filluar të mbjellë bime. Pavarësisht
vdekjes së Fagan më 1969, ky park vazhdon të

qëndrojë dhe madje më 1976 ishte emëruar
si park zyrtar i qytetit. Më 2013, pemën e kë-
tij parku e kishin vjedhur, dhe ata kishin ven-
dosur një pemë të re. Madje më 2011, në këtë
park janë vendosur figura njerëzish dhe
pankarta miniaturë në kuadër të një proteste
të organizuar aty. Në Portland ekzistojnë mbi
200 parqe dhe zona natyrore, dhe mes tyre fi-
guron edhe ky mini-park.

Një monedhë e rrallë e arit, e cila i
përket kohës Bizantine, është gjetur nga
një grup i nxënësve që jetojnë në pjesën
veriore të Izraelit. Monedha, e cila u zbu-
lua në muajin shkurt, është e vetmja e
llojit të vetë, thonë ekspertët. Katër nxënë-
sit e klasës së 9të nga shkolla Haemeq Ha-
maaravi në Kibbutz të Izraelit, kanë zbu-
luar një monedhë të rrallë. Nxënësit Ido
Kadosh, Ofir Sigal, Dotan Miller dhe Harel
Grin, kuptuan që ata kanë gjetur diçka të
pazakontë dhe e raportuan atë në orën e
gjeografisë dhe historisë tek mësuesja e
tyre, Zohar Porshyan, e cila më pas kontak-
toi Autoritetin Izraelit të Antikitetit. “Mo-
nedha e gjetur i përket kohës së perando-
rit Theodosius II të Konstandinopolit (sot

Stambolli) rreth viteve 420-423 para
lindjes së Krishtit, tha Dr.Gabriela Bijovsky,
eksperte e monedhave antike. “Gjëra të
ngjashme janë gjetur edhe në pjesën lin-
dore të Perandorisë Bizantine, por kjo
është e vetmja e këtij lloji që është gjetur

në Izrael. Njëra anë shfaqë imazhin e pe-
randorit dhe ana tjetër imazhi i Perënde-
shës së Fitores e cila mban një kryq në
dorë” tha Bijovsky. Për gjetjen e tyre,
nxënësit u dekoruan me certifikata të qy-
tetarisë së mirë.

Në ditët e sotme të rriturit shpesh janë
të zënë me punë dhe jashtë orarit zyrtar të
saj. Koha që kalojnë duke folur për punën
dhe pasi ora 4 e gjysëm e orarit ka mbaruar
është e madhe. Përdorimi i celularit në këto
raste është i pashmangshëm dhe kjo i heq
një kohë të rëndësishme që i takon fëmijë-
ve tuaj. Dhe pse shumë prindër nuk e pra-
nojnë ato janë duke u marrë me celularin e
tyre shpesh herë kur qëndrojnë dhe më fë-
mijët. Sipas një studimi nga “Digital Aëare-

ness” thotë se 14% e prindërve janë onlinë
ndërkohë që hanë bukë bashkë me fëmijët
dhe pse 95% e 3000 prindërve në studim e
mohojnë këtë. Gjithashtu në studim thuhet
: “Sondazhet tona tregojnë se fëmijët janë të
vetëdijshëm për shumë nga rreziqet që
vijnë nga përdorimi i tepërt i teknologjisë,
por kanë nevojë për të rriturit në jetën e
tyre për të vendosur kufijtë e qartë”, është
shprehur Mike Buchanan, drejtori i një
shkolle në Britani”.

Nxënësit zbulojnë një monedhë prej ari 
1600 vjeçare

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

Ky është parku më i vogël në botë

Prindër ky veprim po i bën fëmijët tuaj
të rriten në mënyrën e gabuar

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


