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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 21 prill - Fermerët deri më 30 maj do të
mund të aplikojnë për të fituar subvencionet
bujqësore për vitin 2019. Nga Agjencia për
përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin
rural thonë se ekonomitë bujqësore në pe-
riudhën e ardhshme prej gati një muaj e gjy-
smë do të parashtrojnë dokumentacionin e ne-
vojshëm për apo kërkesat sipas Programit për
përkrahje financiare në bujqësi për prodhimta-

rinë bimore apo për kulturat lavërtare si drithë-
rat, bimët foragjere, hardhive të rrushit, si dhe
për prodhimtarinë blegtorale apo për kultivi-
min e lopëve, dhenve, dhive, bletëve, derrave
dhe kafshëve që theren në thertore. 
“Kërkesat për fitimin e përkrahjes financiare
parashtrohen përmes rrugë elektronike nga
vetë aplikuesit. Ato parashtrues të kërkesave
që nuk dinë vetë të bëjnë një gjë...

Një impuls shtesë për ekonominë agrare

15 DEN
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Si i mbrojnë
interesat  
e tyre 
shqiptarët 
në Ballkan?

Shqiptarët si komb kanë bërë
disa hapa gjigant në konsolidi-
min e brendshëm dhe në vendo-
sjen e vetvetes në parametra të
duhur gjeopolitik. Mirëpo, në
anën tjetër, bashkëpunimi në
mes të shqiptarëve në rajon,
bëhet vetëm sa për foto. Posa të
përfundojnë samitet dhe
mbledhjet e përbashkëta në mes
të qeverive e delegacioneve, seci-
li ia fut sipas avazit të vjetër. Tira-
na e Prishtina...

40c |220c

Çfarë synon
opozita e re në
Shqipëri?

Hekuran Duka
fiton në Dibër

Zgjedhjet 
lokale

TRAGJEDI NË
KUMANOVË

� Fq.4
� Fq.21

shkelet për 
vdekje polici 
37-vjeçar
�

Zgjedhje në të cilët mezi u arrit 40 përqindëshi i votave, ndërsa shqiptarët shënuan daljen më të
ulët deri më tani në zgjedhje. Stevo Pendarovski i koalicionit qeveritar kryeson me disa mijëra
vota para Gordana Siljanovska-Davkova të VMRO-së, derisa Blerim Reka i mbështetur nga opozita
shqiptarë fitoi pothuajse në çdo vendbanim shqiptarë. Presidentin e shtetit, siç edhe është
dëshmuar tashmë, do ta përcaktojë vota shqiptare më 5 maj
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Të gjithë të kënaqur
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Edhe sa
kohë do
qëndrojë 
në post
Merkeli?

KOHA për 
sport

Fq.5
Ademi siguron titullin me Dinamon
Dinamo Zagrebi dhe Arian Ademi kanë mbrojtur titullin në futbollin

kroat. Me fitoren e fundit ndaj Slaven Belupos, në tran-

sfertë, arritën deri te titulli i 30 me radhë. Golin për 3

pikë dhe trofeun e kampionit, e shënoi Amerk Gojak

në minutën e 48. Dinamo siguroi titullin në 6 javë

para përfundimit të kampionatit në Kroaci. Skua-

dra kroate tani mund të koncetrohet në gjysmë-

finalen e Kupës së Kroacisë , ku të martën

ardhshme do të përballet me Osijekun e Mu-

zafer Ejupit, në terrenin vendas.SportK
o
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Fisnik NUHIU

Shkup, 21 prill – Të shtunën janë zh-

villuar ndeshjet e xhiros së 29 në

Ligën e Parë futbollistike të Maqe-

donisë së Veriut. Në takimin krye-

sore të javës, skuadra e Vardarit ar-

riti të shënon fitore përballë

Renovës me rezultatin 2:0, falë

realizimeve të sakta nga Najdenov

dhe Zhuninjo. Fitore në terrenin

vendas shënoi edhe Sileksi, që

mundi Rabotniçkin në Kratovë me

1-0, falë golit të Georgievit nga pika

e bardhë. Ndërkohë fitore në tran-

sfertë shënoi Bellasica dhe që

mundën Akademia Pandevin me

2-0. Skuadra e FC Shkupit merr fi-

toren e dytë radhazi në kampio-

nat, pasi mundi 3:0 Pobedën në

transfertë, ndërsa për ekipin nga

Çairi dy herë shënoi Angellov dhe

njëherë Serxhio. Tani Shkupi me

këto tri pikë ngjitet në pozitën e

katërt, ndërsa ndeshja e radhës

luhet të mërkurën në Çair kur

Shkupi është nikoqire e Akademija

Pandev. Shkëndija kthehet të fi-

tojë bindshëm, duke mundur 4:2

Makedonija Gj.P. Dy gola të Rade-

skit, realizimet e Imerit dhe Mu-

sliut, si dhe disa intervenime bra-

vuroze të portierit Bekim Rexhepi

ishin pikat kyçe të fitores së 20 se-

zonale të kuqezinjve. Ky epilog ka

lënë të kënaqur shefin e stafit tek-

nik Qatip Osmani, që gjithsesi kri-

tikon skuadrën për disa momente

të panevojshme lëshimi në rastet

kur krijohet epërsi bindëse. “Një

pjesë e parë cilësore në të cilën

shënuam tre gola dhe humbëm

edhe mundësi të tjera shënimi.

Pjesa e dytë më e dobët, e përsëris

shpesh këtë se na ndodh që pasi

krijojmë epërsi bindëse skuadra

pëson një rënie. Gjithsesi për ne

me rëndësi ishte të fitojmë dhe të

ruajmë diferencën, ndërsa lëshi-

met do të punojmë t’i mënja-

nojmë gjatë seancave stërvitore

megjithëse në gjithë këtë shfa-

qjeje negative e mira është se

ndodh vetëm kur kemi epërsi

bindëse. Por loja luhet 90 minuta

dhe ne si skuadër serioze duhet të

kemi koncentrim gjatë gjithë nde-

shjes”, deklaroi trajneri Qatip

Osmani pas ndeshjes me Makedo-

nija Gj.P.. Paraqitja bindëse në pje-

sën e parë dhe epërsia 3:0 stafit

teknik i mundësoi që në të dytën të

inkuarojë në lojë lojtarë që në nde-

shjet paraprake nuk kanë gjetur

hapësira të mjaftueshme për të

luajtur, ndërsa kjo praksë duket se

do të vazhdojë edhe në takimet e

radhës deri në mbyllje të kampio-

natit. “Realisht lojtarët që sot hynë

si zëvendësim kanë patur pak mi-

nutazh dhe në lojat e ardhshme

do të mundohemi që t’u japim

shanse edhe lojtarëve tjerë që nuk

kemi mundur t’i aktivizojmë deri

tani. Të shpresojmë që sa më sh-

pejtë të mbyllim çështjen e titullit

edhe pse kemi folur me lojtarët që

deri në fund do të mundohemi të

jemi serioz në secilin takim”, për-

fundoi trajneri Osmani.

Shkup, 21 prill - Janë luajtur takimet

e javës së 22 në Ligën e Dytë të Ma-

qedonisë së Veriut. Ndeshja derbi

e xhiros mes  Gostivarit dhe Vël-

lazërimit të Kërçovës është mbyllur

me barazimin 1:1. Pas dy fitoreve

ekipi i Gostivarit, nuk arriti që të

marrë fitore, që do ishte me shumë

peshë, pasi do vazhdonte të shpre-

sonte fuqishëm për atë pozitën e

dytë në renditje, që aktualisht që

mbahet nga Labunishti, të cilët

shënuan fitore minimale 1:0 në

transfertën e vështirë në Tetovë

ndaj Teteksit, me golin e Bojan

Spirkoskit. Korabi mundi Goblen

Juniorin në terren mysafir me re-

zultatin 2:0, falë golave të shënuar

nga Ujkan Muça dhe Edin Mersov-

ski. Ndërsa me po të njëjtin rezul-

tat 2:0, Pelisteri në Manastir mun-

di Skopjen. Struga Trim Lum si

mysafir me rezultatin minimal 1:0

mundi Genç Kalemlerin, dhe vazh-

don të ruaj kreun e tabelës në

Ligën e Dytë Perëndimit. Struga

Trim Lum pas 22 xhirove numëron

46 pikë, 8 pikë më shumë se Labu-

nishti i vendit të dytë, ndërkohë

Pelisteri me 33 pikë renditet në po-

zitën e 3, duke lënë pas vetes Gosti-

varin me 32 pikë. Në takimet e

Ligës së Dytë Lindje, Boreci ka shë-

nuar fitore të pastër 4:0 ndaj Var-

dar Negotinës, duke vazhduar se-

rinë e ndeshjeve pa gol të pranuar.

Ka vazhduar seria pozitive e Bre-

gallnicës, që shënoi fitore 3:0 ndaj

Detonit Junior. Tikveshi u ndal në

barazim 1:1 në transfertën në Ka-

menicë ndaj Sasas, Kit Go shënoi

fitore 2:1 ndaj Kozhuvit, ndërkohë

Partizan Obrshani pësoi disfatë në

terren vendas nga Plaçkovica me

rezultatin 2:0. (F.N)

Shkup, 21 prill - Gjatë vikendit në qytetin e Velesit

u organizua Kampionati shtetëror në mundje

për senior dhe kadet. Klubi i Mundjes Liria arriti

që në mënyrë bindëse të shpallet kampione te

seniorët, duke triumfuar me mbi 25 pikë dife-

rencë ndaj ndjekësit më të afërt, si dhe arriti të fi-

ton gjashtë nga dhjetë vendet e parë të mundsh-

me në garat individuale. Nga ana tjetër KM Liria

në konkurrencën e kadetëve u radhit në pozitën

e dytë, me vetëm një pikë më pakë se kampioni,

Ballkaneci. “Jemi të lumtur për arritjet e klubit

tonë. Me këto gara përfundoi garimi në Kupën e

Maqedonisë në mundje, ku merren parasysh

pikët e grumbulluara të klubeve në të gjitha

kampionatet zgjedhore dhe shtetërore në vitin

2019. Për ne është viti i pesë me radhë prej se ka

nisur ky garim që arrijmë të fitojmë dhe të domi-

nojmë dhe me plotë meritë fituam Kupën e Ma-

qedonisë”, theksojnë nga Klubi i mundjes Liria.

Pos pjesëmarrjes mjaft intensive në Kampiona-

tin Shtetëror për kadet dhe senior, KM Liria gjatë

fundjavës kishte edhe aktivitete ndërkombëta-

re. KM Liria me trajnerin Ramdan Shabani mori

pjesë në turnirin cilësor në Edrene të Turqisë, ku

garuan mundës nga vende të ndryshme. KM Li-

ria në këtë turnir u prezantua me pesë garues,

ndërsa arriti të fiton dy medalje. Trim Ismaili fi-

toi medalje të argjendtë, ndërkaq, Leutrim

Lumnjani fitoi medalje të bronztë. (F.N)

Samsonenko
braktis KH
Vardarin
Shkup, 21 prill - Biznesmeni rus

Sergej Samsonenko është tërhe-

qur nga finansimi i klubit të

hendbollit Vardar. Ai përmes një

komunikate ka informuar opi-

nionin se më nuk është në

mundësi të financoje as klubin e

hendbollit Vardar, pasi më herët

të njëjtin vendim e kishte sjell

edhe për KF Vardar.  “Prej 7 viteve

të kaluara në hendboll për fat të

keq po kalon viti i tretë që unë po

luftojë nga dita në ditë për të

mbajtur klubin, me borxhe dhe

kredi. Pas meje janë më shumë

se 5.000 të punësuar në kompa-

nitë e mija. Kam marrë shumë

premtime se do të kem ndihmë

për hendbollin, megjithatë kaloi

edhe viti i shtatë dhe ajo ndihmë

nuk është askund. Kjo është ar-

syeja për shkak të së cilës unë

nga sezoni i ardhshëm nuk do të

jem në gjendje të vazhdojë me

financimin e klubit të hendbollit

Vardar”, ka shkruar mes tjerash

Sergej Samsonenko.

Tetë muaj pritje,
Roshi e nis 
mbarë si titullar
Odise Roshi është rikuperuar

plotësisht nga dëmtimi i rëndë

që pësoi në gju gjatë gushtit të

vitit të kaluar. Tetë muaj pas kë-

putjes së ligamentit të kryqë-

zuar, Roshi është aktivizuar për

herë të parë si titullar, madje

fieraku luajti  për gjatë të gjithë

90 minutishin e takimit të

sotëm ndaj Anzhit. Skuadra

çeçene mundi fqinjët nga Dage-

stani me rezultatin 1:0. Në këtë

ndeshje u aktivizuan dhe dy sh-

qiptarët e tjerë të Ahmatit,

Bekim Balaj dhe Bernard Beri-

sha. Kontrata e Roshit me Ah-

matin përfundon në fund të kë-

tij sezoni. E ardhmja e fierakut

është ende e paqartë dhe ndo-

shta 6 ndeshjet e mbetura

mund të rezultojnë vendimtare

për vijimin ose jo të qëndrimit

të 27-vjeçarit në Rusi.

LIGA E PARË

Shkëndija s’ka të ndalur,

fiton edhe Shkupi

“Një pjesë e parë cilësore në

të cilën shënuam tre gola

dhe humbëm edhe
mundësi të tjera shënimi.

Pjesa e dytë më e dobët, e

përsëris shpesh këtë se na

ndodh që pasi krijojmë

epërsi bindëse skuadra

pëson një rënie. Gjithsesi

për ne me rëndësi ishte të

fitojmë dhe të ruajmë

diferencën, ndërsa
lëshimet do të punojmë t’i

mënjanojmë gjatë
seancave stërvitore”,

deklaroi Qatip Osmani
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Gostivari barazon me Vëllazërimin
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MUNDJE

KM Liria fituese e Kupës së Maqedonisë

Koha
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PO PËRPIQEN TË SHFRYTËZOJNË EMRIN E
AZEM HAJDARIT, PËRMES BIJËS SE TIJ 
“U krijua një Parti e Re, Bindja Demokratike.
Ashtu si emri edhe krijuesit e saj janë të
panjohur, pa kontribut në jetën politike
shqiptare. Kjo është dobësia, por edhe merita
kryesore e saj. Mbetet të shihet kush do të
përfshihet në radhët e saj.
Mendoj se i duhet dhënë shansi që të
verifikohet sa mund të jetë opozitë reale kjo
parti dhe themeluesit e saj. Pavarësisht
mënyrës dhe kohës së lindjes duhet të mos
paragjykohen.
Patozi dhe mungestarët në listën e Lulit, kanë
dalë prej dy vjetësh në opozitë me PD. Patozi
mendoj se është vonuar për të paraqitur
alternativën e tij, çka dëshmon mungesën e saj.
Ashtu si Luli, edhe kundërshtarët e Lulit,
përshirë KM, po përpiqen të shfrytëzojnë emrin
e Azem Hajdarit, përmes bijës se tij.
Po hedhin fall edhe ndërkombëtarët. A u
pëlqen roli i fallxhorit?!”, ka shkruar një status
në Facebook, shkrimtari nga Tirana, Izet
Duraku.

SHTETI I KOSOVËS NUK MERITON
DUARTROKITJE 
“I madh e i vogël në Prokurori, Polici e Qeveri po
e duartrokasin veten për kthimin e mbi 100
vetave nga Siria.
Ata u kthyen për shkak se nuk kanë kah me ia
mbajt Shteti i Kosovës nuk meriton duartrokitje
pas deshtimit te ISIS-it, ne nivel global.
Kur ISIS-i ishte i fuqishem dhe njerezit nga
Kosova i bashkengjiteshin, te njejtit njerez të
Policisë, Prokurorisë e paten ngritur flamurin e
bardhe. Asnjë përpjekje serioze pr ti ndaluar. 
Nxitësit e njerëzve ne ISIS zyrtarisht ende jane
te pafajshëm. Kjo tregon sa te dob Shteti i
Kosovës nuk meriton duartrokitje t ishin ne
luften kunder ISIS-it.
Shteti i Kosovës nuk meriton duartrokitje per
veprimin e sotsh Shteti i Kosovës nuk meriton
duartrokitje”, ka shkruar një status në
Facebook, gazetari nga Prishtina, Parim Olluri.

Mesazhi i Papës
për Pashkët:
Karriera dhe
paraja nuk janë
kuptimi i vërtetë
i jetës
“Mëkati josh, premton gjëra të
lehta dhe të gatshme,
mirëqenien dhe suksesin, por
pastaj e lë vetminë dhe vdekjen.
Mëkati kërkon jetën mes të
vdekurve, kuptimin e jetës në
gjërat që kalojnë”. Papa
Françesku i tha këto fjalë në
predikimin e tij gjatë Vigjiljes së
Pashkëve. “Pse nuk e vendosni
Jezusin, dritën e vërtetë, para
dritave të shkëlqyera të parave,
karrierës, krenarisë dhe
kënaqësisë”, shtoi ai më tij.
Papa Françesku u ka bërë thirrje
besimtarëve të krishterë në
natën e Pashkëve që të mos
humbin shpresën.
Në meshën e mbajtur në
Vatikan në natën e Pashkëve,
Papa dha mesazhin se “duhet të
lutemi për mëshirë dhe nuk
duhet të dorëzohemi para një
deti problemesh, nuk duhet të
humbim shpresën në malin e
mëkateve, mosbesimit dhe
frikës”.
Duke cituar konfliktet nga
Lindja e Mesme në Afrikë,
Europë deri në Amerikën
Jugore, kreu i Vatikanit apeloi
udhëheqësit politikë dhe 1,3
miliardë besimtarët katolikë të
veprojnë me altruizëm dhe të
heqin dorë nga armët.
“Përballë vuajtjeve të shumta të
kohës sonë, Zoti i jetës mos
gjettë  njerëz të akullt e
indiferentë. Na bëftë ndërtues
urash e jo muresh. I Ngjalluri, që
hapi dyert e varrit, i haptë edhe
zemrat tona për t’iu përgjigjur
kërkesave të nevojtarëve, të
pambrojturve, të varfërve e të
papunëve, të emigrantëve e të
atyre që trokasin në portën tonë
në kërkim të bukës, të strehës e
të njohjes së dinjitetit të tyre”,
deklaroi Papa Françesku.
Të shtunën Papa Françesku
kremtoi Natën e Madhe të
Pashkëve në bazilikën e
Vatikanit, ku i kërkoi fetarëve t’i
rezistojnë tundimit të pasurisë,
suksesit dhe bollëkut dhe të
jetojnë për perëndinë.
Mesha u mbajt me rastin e
festimit të ringjalljes së Krishtit,
që sipas besimit katolik shënon
ringjalljen dhe fitoren e jetës
ndja vdekjes. Papa në fillim të
meshës parakaloi me një qiri
nëpër katerdralen e madhe në
Petersdom. Më pas nga një qiri
ndezën edhe të tjerët. Më në
fund u ndezën edhe dritat e
mëdha.
Të dielën në mëngjes, Papa
Françeskut ka mbajtur Meshën
në Sheshin e Shën Pjetrit dhe në
fund ka dhënë bekimin Urbi dhe
Orbi, mesazhin në të cilin
tradicionalisht ndriçon një fener
në të gjitha çështjet
ndërkombëtare me shqetësim
të madh.

(Koha Jonë, 21 prill)

MEDIACitate

Shqiptarët si komb kanë bërë disa hapa gjigant në konsolidimin e brend-
shëm dhe në vendosjen e vetvetes në parametra të duhur gjeopolitik.
Mirëpo, në anën tjetër, bashkëpunimi në mes të shqiptarëve në rajon,
bëhet vetëm sa për foto. Posa të përfundojnë samitet dhe mbledhjet e
përbashkëta në mes të qeverive e delegacioneve, secili ia fut sipas avazit
të vjetër. Tirana e Prishtina bëhen sikur asgjë s’ka ndodhur, sepse blloka-
dat dhe vështirësitë vazhdojnë të jenë pjesë e marrëdhënieve tregtare.
Në këtë aspekt, më të dëmtuar dalin prodhuesit dhe kompanitë e Ko-
sovës, kurse interesat ekonomike e kulturore të shqiptarëve të Maqedo-
nisë as që zënë ndonjë grafë në planifikimet institucionale të Tiranës e
Prishtinës.
Siç njoftojnë mediat, bizneset nga Shqipëria të regjistruara në Kosovë,
dhe anasjelltas, janë në proporcion të zhdrejtë në dëm të bizneseve të Ko-
sovës. Shqipëria ka një treg mjaft të etabluar të prodhimeve e shërbime-
ve në Kosovë, duke filluar nga çimentoja,  bankat, sigurimet, pijet etj. Kur-
se veprimtaria dominuese e biznesit nga Kosova në Shqipëri është tregtia
dhe turizmi. Mungesa e sigurisë së shërbimeve bazë është edhe arsyeja
pse shumë prej kompanive kosovare  hezitojnë që të shtrijnë aktivitetin
e tyre afarist në tregun e Shqipërisë. Gjithashtu prodhuesit e Kosovës kanë
ngritur shqetësimin se ditëve të fundit autoritet e Shqipërisë janë duke
aplikuar barriera tarifore  e jo-tarifore për prodhimet e Kosovës që ekspor-
tohen në Shqipëri. Sipas tyre barrierat më të më të theksuara janë në pro-
duktet bujqësore, farmaceutike dhe të birrës. Raporti i analizave të cilë-
sisë lëshuar nga laboratorët relevante të Kosovës, nuk njihen në Shqipëri.
Mediat kosovare kanë raportuar edhe për probleme të tjera që aplikohen
nga shteti shqiptar për produktet e  Kosovës, siç janë: pagesa për skaner,
mospranimi i certifikatave fitosanitare, kontrollet e gjata dhe të panevoj-
shme të produkteve, që reflektohen në rritjen e  kostos.
Ndonëse Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një protokoll bashkë-
punimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plotë institucionale të
marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga
ekonomia e deri të arsimi, megjithatë sipas të dhënave në dispozicion,
Shqipëria brenda vitit eksporton në Kosovë mallra në vlerë rreth 150
milion euro, kurse Kosova eksporton në Shqipëri rreth 35 milion euro. Nga
kjo lehtë mund të shihet se produktet e Shqipërisë depërtojnë shumë më
lehtë në tregun e Kosovës, se ato të Kosovës në Shqipëri, kurse produk-
tet e Serbisë shumë më lehtë depërtojnë në Shqipërisë se ato të Ko-
sovës.
Shumë njohës të marrëdhënieve ekonomike në mes të Shqipërisë dhe
Kosovës thonë se është bërë më shumë politikë se sa realisht janë krijuar
ura komunikimi ndërmjet të dyja anëve.
Por, në anën tjetër kompanitë serbe, sipas mediave të Tiranës, kanë pre-
zencë të fortë në Shqipëri në sektorët e tregut farmaceutik, të shërbime-
ve të transportit ajror apo të impianteve të trajtimit të ujit. Një kompa-
ni shpedicioni e Serbisë gjithashtu  operon në portin e Durrësit, ndërkohë
që rrethi i kompanive serbe në Shqipëri vijon të rritet. Autoritet serbe e
kanë pranuar se Shqipëria është një vend potencial për investime, dhe se
së shpejti një kompani e madhe serbe do të vijë për të investuar.
Muaj më parë u mbajt Panairi ekonomik i Prishtinës, kurse kryetari i Ser-
bisë, Aleksandar Vuçiq, i kishte porositur afaristët që të shkojnë në këtë
Panair dhe sipas raportimeve të mediave serbe, Vuçiqi e kishte shprehur
hapur kanë përkrahjen e tij “që të fitojmë me ekonomi dhe me ekono-
minë tone”. Siç njoftonte  Tanjug, Vuçiqi kishte thënë se këmbimi tregtar
me Kosovën (para se të vendosej tarifa 100%)  është rreth 500 milionë
euro. Ndërsa nga Kosova në Serbi kanë shkuar mallra me vlerë jo mbi 30
milionë euro. Në këtë panair kishin marrë pjesë mbi 70 kompani serbe,
dhe vetëm një nga Shqipëria (!)
Nëse dje ankoheshim se të tjerët po na pengojnë të bashkëpunojmë, sot
pa hezitim mund të themi se ne vet po nxjerrim shumë cunga për ta bërë
sa më të vështirë bashkëpunimin dhe komunikimin brendashqiptar.
Ose, interesat shqiptare kanë ngelë vetëm si kujtime të thara në notesët
e politikanëve, të cilët vetëm kur dalin në foto me njëri tjetrin janë patriot.
Pastaj ia fusin si t’iu teket dhe më së shumti si t’iu thonë interesat parcia-
le e egocentrike.

Si i mbrojnë interesat
e tyre shqiptarët 
në Ballkan?

EDITORIAL |||||||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

ISA KASTRATI POLITIKËN KOMBËTARE E
SHIHTE SI IDE TË RILINDASVE TANË 

“Sot u mbushën 20 vjet nga rënia e dëshmorit
Isa Kastrati. Ai u vra në betejë të drejtpërdrejt
me forcat serbe në Bullaj të Marecit, në Gollak,
bashkë me Afrim Vitinë dhe Sokol Sopin, po
ashtu dëshmorë. Isa Kastrati është në mesin e
atyre dëshmorëve që i kam njohur personalisht,
madje që kur isha i mitur. Me mua kishte qejf të
fliste për matematikë e me shokët të luante
shah.
Pasi përfundoi dënimin me burg shumëvjeçar
në vitet e ’80-ta, Isa Kastratin nuk e lanë të dalë
nga burgu i Spuzhës në Mal të Zi, duke ia
montuar edhe një proces tjetër gjyqësor e një
dënim shtesë prej tre vjet e gjysmë, me pretekst
të një greve urie dhe se ka dëgjuar Radio
Tiranën fshehtas në burg. Në çdo organizim
politik ku ndodhej, Isa Kastrati i përkiste atyre
që politikën kombëtare për çlirim e bashkim e
shihte si ide të rilindasve tanë, e që në kohën
tonë duhet të shoqërohet me organizim të
masave dhe aktivitet konkret.
Në të gjitha demonstratat e marsit të vitit 1998
në Prishtinë, Isa Kastrati ka qenë në krye të
organizimit dhe në ballë të marshimit. Hera e
fundit kur e kam parë ishte një ditë e vranët kur
teksa po dilte nga zyrja e UÇK-së në Prishtinë më
tha: “Erdha t’i tregoj Bacës Adem se po shkoj në
front”, ka shkruar një status në Facebook, lidri i
VV, Albin Kurti.

Nëse dje ankoheshim se të tjerët po na pengojnë të
bashkëpunojmë, sot pa hezitim mund të themi se ne vet
po nxjerrim shumë cunga për ta bërë sa më të vështirë
bashkëpunimin dhe komunikimin brendashqiptar
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Kemi kapacitet institucional 
që shteti të shkojë përpara
Kandidati për president Blerim Reka, së bashku me bashkë-
shorten e tij e realizoi të drejtën e tij të votës në shkollën fillore
“Zhivko Brajkovski” në Komunën e Butelit. “Me kohë kaq të
bukur, mendoj se edhe disponimi i qytetarëve është i tillë. Sh-

presoj se me këtë do
të dëshmojmë se
jemi shtet, i cili është
i gatshëm t’i fillojë
negociatat për anë-
tarësim në Bashki-
min Evropian, me
çka do të dësh-
mojmë se kemi ka-
pacitet institucional,
administrativ dhe

politik që shteti të na shkojë përpara drejt integrimeve euroa-
tlantike”, deklaroi Reka. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të
dalin masivikisht për ta shfrytëzuar të drejtën e tyre kushte-
tuese dhe ligjore dhe të votojnë, siç tha, për atë për të cilin ata
mendojnë se është më i përshtatshëm.

Shpresoj të dalim nga labirinti 
i tranzicionit 
“Këto janë zgjedhje të posaçme. Jo sepse unë jam kandidate
dhe jo përse për herë të parë një grua ka gjasën të jetë presi-
dente e Maqedonisë, por për shkak të kushtit. Ne duhet të dë-
shmojmë kapacitet evropian, reformues, demokratik dhe me
zgjedhje të drejta dhe demokratike, kjo nuk është mjaft e
zakonshme në shekullin 21, por shpresoj se do të dalim përfun-
dimisht nga labirinti i tranzicionit dhe se do të hyjmë në tranzi-

cion të demokracisë.
Kështu deklaroi pas
votimit kandidatja e
VMRO-së, Gordana
Siljanovska-Davkova,
ndërsa tha se është
përpjekur që fu-
shatën ta ngjyrosë
në mënyrë femërore,
me dituri, me përku-

shtim, me argumente, të dëshmojë se gratë kanë cilësi të po-
saçme dhe mënyrë të posaçme të menaxhimit të problemeve.
“Mendoj se ishte e suksesshme. Pres të hyj në rrethin e dytë.
Nëse ndodhë të mos hyj, do të votoj për Rekën për shkak të
profesionalitetit, kompetencës dhe orientimit qytetar”, tha
Siljanovska-Davkova, duke shtuar se pret të fitojë në zgjedhje
dhe të jetë gruaja e parë presidente e shtetit.

Larg nga izolimi dhe më afër
Evropës 
Kandidati për president i shtetit nga LSDM dhe koalicioni, Ste-
vo Pendarovski, pas votimit deklaroi se pret ditë të qetë
zgjedhore, ndërsa në fund avantazh të bindshëm. “Pres ditë të
qetë zgjedhore, në të vërtetë siç i ka hije një shteti evropian dhe
demokratik. Pres jehonë të lartë, për shkak se qytetarët e dinë
se nuk bëhet fjalë për zgjedhje individuale, por për zgjedhje të

konceptit, sipas të ci-
lit Republika e Maqe-
donisë së Veriut
duhet të vazhdojë
më tej që të zhvil-
lohet dhe të bëhet
për një kohë të
shkurtër pjesë e
strukturave euroa-
tlantike. Kuptohet,

në fund të ditës pres që të realizojmë avantazh të bindshëm, e
cila do të na japë mundësi që në rrethin e dytë zgjedhor për-
fundimisht ta marrim mbështetjen masive të qytetarëve për
rrugën të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut e kalon në dy
vitet e fundit - e ajo është më larg nga izolimi dhe më afër
Evropës ku realisht bëjmë pjesë”, deklaroi Pendarovski pasi që e
realizoi të drejtën e votimit në vendvotimin në Autokomandë.

Destan JONUZI

Shkup, 21 prill - Më përjashtim të
disa incidenteve të vogla,
zgjedhjet presidenciale 2019 janë
cilësuar si korrekte dhe të drejta,
megjithëse mezi u arrit 40 për-
qindëshi dhe u shënuan si
zgjedhjet me më pak interesim të
mbajtura ndonjëherë. Sipas rezul-
tateve zyrtare të Komisionit Sh-
tetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), kan-
didati i shumicës parlamentare që
udhëhiqet nga LSDM dhe i mbë-
shtetur edhe nga partitë shqipta-
re - BDI, PDSH dhe Alternativa,
Stevo Pendarovski ka arritur të ka-
lojë raundin e parë me epërsi disa
mijë vota para rivales Gordana
Siljanovska nga VMRO-DPMNE.
Nga ana tjetër, kandidati shqiptar
Blerim Reka, arriti të fitojë
pothuajse në të gjitha komunat
me shumicë shqiptare. Madje, në
Haraçinë, komunë kjo që konside-
rohej si bastion i LSDM-së tek sh-
qiptarët, Reka ka fituar kundrejt
Stevo Pendarovskit. Në këto
zgjedhje janë regjistruar mbi 20
mijë vota të pavlefshme.

TË GJITHË SHPALLIN FITORE
Në reagimin fillestar të ditës

së zgjedhjeve, shefi i Shtabit
zgjedhor të VMRO-DPMNE-së,
Igor Janushev, shprehu falënde-
rim për qytetarët, siç tha ai, për
çdo njeri të këtij vendi, për çdo
votë, për ata që dolën në votim,
por edhe për ata që nuk dolën në
votim. Sipas tij, VMRO pati një fu-
shatë zgjedhore me një sërë

shkeljes. “Do të përmend se në
përgjithësi patëm një ditë të qetë
zgjedhore”, tha Janushev. “Maqe-
donia na jep forcë. Sonte fitoi Ma-
qedonia, sonte fitoi drejtësia, po
vjen drejtësia në Maqedoni”, citon
Janushev.

Për LSDM-në, Pendarovski
është në epërsi para kundërkan-
didatit të tij të mbështetur nga
VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni
Gordana Siljanovska Davkova.
Shefi i shtabit zgjedhor të Penda-
rovskit, Aleksansar Kiracovski, u
shpreh i sigurt se Pendarovski pa
dyshim do të jetë presidenti i
ardhshëm i Maqedonisë së Veriut.
“Kandidati i mbështetur nga të
gjithë komunitetet etnike do të
realizojë fitore të sigurt edhe në
raundin e dytë, në një atmosferë
korrekte dhe demokratike. Në
raundin e dytë presim që qytetarët
edhe më fuqishëm ta mbështesin
konceptin që shkon përpara”, tha

Kiracovski. Duke u përgjigjur në
pyetjen e gazetarëve, Kiracovski
tha se jehona nuk është e ulët, ajo
është mbi 40 për qind, duke sh-
tuar se me siguri qytetarëve në
vend janë mërzitur prej zgjedhje-
ve në 12 vitet e kaluara dhe ata
janë të lodhur nga politika.

Për BDI-në, dita e djeshme ka
kaluar në mënyrë demokratike
dhe se qytetarët kanë dhënë mbë-
shtetje për konceptin e tyre.
Zëdhënësi i Shtabit Qendror të
Zgjedhjeve të BDI-së, Arbër Ade-
mi, tha se mënyra e organizimit të
këtyre zgjedhjeve është plotësimi
i edhe një kushti për marrjen e
datës për fillimin e negociatave
me BE-në. “Procesi zgjedhor ka
kaluar në atmosferë të qetë dhe
demokratike në pajtim me stan-
dardet evropiane. Institucionet e
shtetit demonstruan kapacitet të
lartë në organizimin e zgjedhje-
ve në pajtim me pritshmëritë e

Vijon fq.4

Zgjedhje për anëtarësimin në BE dhe NATO
Lideri i BDI-së, Ali
Ahmeti, votoi në
vendvotimin 0816 në
Zajaz. Pas prononcimit,
Ahmeti theksoi se
dëshiron që këto
zgjedhje të jenë të lira,
sipas standardeve të nevojshme,
që të na shërbejnë edhe për një
hap drejt anëtarësimit të vendit
në Bashkimin Evropian dhe për
rrumbullakimin e procesit për
integrimet në NATO. “Është me
rëndësi që të gjithë t’i pranojnë
rezultatet zgjedhore, sepse në

procesin zgjedhor ka
fitues dhe ata të cilët
nuk i kanë realizuar
pritjet e tyre. Është
shumë me rëndësi që

procesi të zhvillohet në
atmosferë korrekte dhe

demokratike dhe në fund të
pranohen rezultatet e këtyre
zgjedhjeve nga të gjitha
pjesëmarrësit. Sipas
informacioneve të mia deri në
këtë moment procesi zgjedhor
zhvillohet qetë dhe pa asnjë
problem”, tha Ahmeti.

ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 2019

Të gjithë të kënaqur

Zgjedhje në të cilët mezi u arrit 40 përqindëshi i votave, ndërsa shqiptarët
shënuan daljen më të ulët deri më tani në zgjedhje. Stevo Pendarovski i
koalicionit qeveritar kryeson me disa mijëra vota para Gordana Siljanovska-
Davkova të VMRO-së, derisa Blerim Reka i mbështetur nga opozita
shqiptarë fitoi pothuajse në çdo vendbanim shqiptarë. Presidentin e shtetit,
siç edhe është dëshmuar tashmë, do ta përcaktojë vota shqiptare më 5 maj

Koha
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Zgjedhje që sigurojnë
funksionalitetin e shtetit
Kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ta-
lat Xhaferi, votoi në fshatin Forinë me bashkëshorten e tij. Para
se të vijë në vendvotim është informuar dhe e ka kontrolluar Li-
stën zgjedhore për të parë nëse gjendet në të, sepse siç tha, për
Referendum nuk ish-
te në listë. “Rëndësia
nga dalja në zgjedhje
dhe nga aspekti për
qenë i përzgjedhur
dhe të përzgjidhet
është një prej vlera-
ve bazë dhe është e
drejtë të cilën çdo qy-
tetar duhet ta sh-
frytëzojë. Këto
zgjedhje sigurojnë një prej funksioneve në shtet dhe e sigu-
rojnë funksionalitetin e shtetit me çka duhet të sigurohet stabi-
litet në jetën politike në vend. Njëherësh dëshiroj që zgjedhjet
dhe tërë procesi të vijojnë qetë siç filluan në mëngjes ashtu të
përfundojnë deri në fund. Kandidatëve u dëshiroj fat dhe atij që
do të fitojë shumicë”, ka thënë Xhaferi. 

Të tregojnë përgjegjësi dhe
demokraci
Nga të gjithë ne pritet përgjegjësi serioze nëse arrijmë dy gjë-
ra: zgjedhim me sukses president të shtetit dhe gjithsesi të
zgjedhim president i cili do të na udhëheqë përpara, tha krye-
ministri dhe lider i LSDM-së, Zoran Zaev pas votimit në vend-
votimin 1730 në Strumicë, ku votoi së bashku me bashkëshor-
ten Zorica. Bëri thirrje të gjithë të tregojnë përgjegjësi të
pjekur nëse demonstrojnë demokraci në zgjedhje.“Nëse
zgjedhjet do të jenë
të suksesshme, nëse
e ruajmë unitetin në
vendin tonë, hapë-
rojmë fuqishëm për-
para drejt botës ba-
shkëkohore së cilës i
takon vendi ynë, Re-
publika e Maqedoni-
së së veriut”, theksoi
kryeministri dhe lider i LSDM-së, Zoran Zaev. Nënvizoi se në
zgjedhje ka dalë si qytetar i përgjegjshëm dhe ka votuar. Konsi-
deron se secili në këtë ditë të bukur dhe të rëndësishme, kur
qytetarët në mënyrë më se të drejtpërdrejtë, në mënyrë de-
morkatike sjellin vendime të rëndësishme për vendin e
tyre.“Votimi është nder, e drejtë dhe detyrë qytetare. Sot pres të
gjithë qytetarët tanë të zgjedhin presidentin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut”, tha në fund kryetari i Qeverisë dhe par-
tisë në pushtet, Zoran Zaev në deklaratën për mediumet pas
votimit në Strumicë.

Të zëshëm kundër gënjeshtrave,
korrupsionit...
Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickovski, votoi në SHF
“Dimo Haxhi Dimov” në lagjen Vllae. “Sot qytetarët duhet të
jenë të zëshëm, duhet me fletvotimin dhe me stilolapsin në
dorë pas kutisë së votimit masivisht të dalin dhe të vendosin
njëherë e përgjith-
monë të mposhten
padrejtësitë në Re-
publikën e Maqedo-
nisë. Të fitojë drejtë-
sia. Qytetarët duhet
të jenë të zëshëm
kundër gënjeshtra-
ve, korrupsionit, jo-
sundimit të së
drejtës, mungesës së demokracisë në shtet, politikanët e pan-
dershëm përkundër ndershmërisë, sinqeritetit dhje parimit”,
deklaroi Mickoski pas votimit. Ai tha se pret një ditë të sukses-
shme, ku qytetarët masivisht do të dalin dhe do të fitojnë
drejtësi përballë kësaj padrejtësie.

pjesëmarrësve dhe bashkësisë
ndërkombëtare. Vlerësojmë se
mënyra e organizimit të këtyre
zgjedhjeve është plotësimi i edhe
një kushti për marrjen e datës për
fillimin e negociatave me BE-në”,
theksoi Ademi.

Kryetari i Aleancës për Shqip-
tarët, Ziadin Sela, nga Shtabi
zgjedhor i kandidatit Blerim Reka
ka thënë se mesazhi që dhanë qy-
tetarët, ku mezi arrihet censusi,
nuk mund të arrihet koncensusi.
"Mund të konstatoj se shqiptarët e
dhanë qartazi mesazhin dhe sot
me votë treguan se janë të pa kë-
naqur. Në të gjitha vendvotimet
shqiptare profesor Reka fiton 3 me
1 minimalisht, ndërsa diku edhe 4
me 1. Po të njëjtin mesazh e jep
edhe dalja e ulët, e cila është
bojkot ndaj definicionit të shu-
micës dhe jo të opozitës. Sot
shihen gjurmët e shtetit të
zbrazët, nga mos pasja e shtetit të
së drejtës dhe zhvillimit ekono-
mik. Mesazhi është i qartë nga ana
e qytetarëve ‘3 me 1’, e nisën me
konsensus e vazhduan me kon-
cept dhe përfunduan të strukur",
tha Sela.

SHQIPTARËT ME DALJE MË TË
ULËT NË HISTORINË E

ZGJEDHJEVE
Interesimi i qytetarëve të Ma-

qedonisë së Veriut, në zgjedhjet
Presidenciale të së dielës, ka qenë
më i ulët krahasuar me zgjedhjet
e vitit 2014. Sipas të dhënave për
rrethin e parë të zgjedhjeve presi-
denciale të vitit 2004, 2009, 2014
dhe 2019, mund të konstatohet se
në zgjedhjet e së dielës është
regjistruar dalja më e ulët e qyte-
tarëve për të dhënë votën e tyre
për “babanë” e shtetit. Në
zgjedhjet e vitit 2004, dalja ka
qenë 53.64 për qind, 56.88 në vitin
2009, në vitin 2014, 48.86, ndërsa
në vitin 2019 deri në ora 18.30
numri i qytetarëve që kanë reali-
zuar të drejtën e tyre të votës ka
arritur në 39.84 për qind. Dje, deri
në ora 13 - dalja në votime ishte
20.07 për qind, në ora 15 afër 29
për qind, 35.13 për qind në ora 17,
ndërsa mezi arriti në 40 për qind
në mbyllje të kutive të votimit.
"Migrimi, papunësia, premtimet e
parealizuara...", janë disa nga ar-
syet që qytetarët i numërojnë për
mos interesimin për të dalë në
zgjedhje.

Një tjetër fenomen i këtyre
zgjedhjeve ishte edhe interesimi i
ulët i qytetarit shqiptar karshi vo-
tuesve maqedonas. Kështu, sipas

rezultateve të KSHZ-së, në
zgjedhjet e së dielës në Tetovë deri
në ora 18 e 30 minuta kanë votuar
afër 30 për qind, në Gostivar 27 për
qind, në Strugë mbi 30 për qind,
Dibër 43 për qind, Kumanovë 39
për qind, në Çair 30 për qind, Saraj
20.77 për qind, Haraçinë 23 për
qind, ku qartë shihet se dalja e vo-
tuesve në zgjedhje është më e ulët
krahasuar me komunat me shu-
micë maqedonase. Për dallim prej
komunave shqiptare, në komunat
maqedonase interesimi ka qenë
më i madh. Në Gjevgjeli kanë vo-
tuar 59.25 për qind, Kavadar 53 për
qind, Karposh 49.89 për qind, në
Prilep kanë votuar 56 për qind,
Strumicë 44 për qind, Manastir 46
për qind, Veles 43 për qind,
Qendër 50 për qind, Karposh 50
për qind, Gjorçe Petrov 45 për
qind. Ndërkohë, dalje më e ulët e
votuesve është regjistruar në Ko-
munën e Bogovinës 17.93 për qind
dhe Zhelinës në mbi 16 për qind. 

HISTORIA E ZGJEDHJEVE
PRESIDENCIALE 1991-2019
Ndryshe, në kolltukun e shefit

të shtetit deri më tani janë ulur
katër presidentë. Presidenti i parë
Kiro Gligorov dhe Gjorge Ivanov
postin e të parit të vendit e kanë
ushtruar në dy mandate, ndërsa
nga një mandat kishin Boris
Trajkovski dhe Branko Cërve-
nokovski. Gligorovi është zgjedhur
President i Republikës së Maqe-
donisë më 27 janar të vitit 1991 nga
Parlamenti i Maqedonisë, kur
mori mbështetjen e 114 prej gjith-
sej 119 deputetëve të pranishëm,
ndërsa për herë të dytë është
zgjedhur në zgjedhjet e para të
drejtpërdrejta presidenciale të

mbajtura në tetor të vitit 1994, kur
fitoi 52.4 për qind apo 715.087 vota
nga numri i përgjithshëm i votue-
sve të regjistruar në Listën
zgjedhore, derisa kundër-kandi-
dati i tij Lubisha Georgievski mori
21.6 për qind apo 197.109 vota.

Boris Trajkovski u inaugurua si
presidenti i dytë me radhë i Ma-
qedonisë më 15 dhjetor të vitit
1999. Në raundin e dytë të
zgjedhjeve presidenciale të 14
nëntorit të vitit 1999, Trajkovski
mori 53.2 për qind të votave
(582.808vota), ndërsa Tito Petkov-
ski 46.8 për qind (513.614 vota). Në
votimin në raundin e dytë dolën
gjithsej 1.096 422 votues ose 68.08
për qind e zgjedhësve të regji-
struar. Në zgjedhjet e treta të ja-
shtëzakonshme presidenciale, të
mbajtura pas humbjes së jetës
nga presidenti Boris Trajkovski, në
raundin e dytë të mbajtur më 28
prill të vitit 2004, Branko Cër-
venkovski si kandidat i LSDM-së
fitoi dhe ulet në krye të shtetit deri
në vitin 2009.

Presidenti aktual Gjorge Iva-
nov në raundin e dytë të zgjedhje-
ve më 5 prill 2009 fitoi 63.14 për
qind, gjegjësisht 453.616 vota nga
numri i përgjithshëm i fletëvoti-
meve të vlefshme, derisa
kundërkandidati Lubomir Fërçko-
ski e mbaroi garën presidenciale
duke marrë 36.86 për qind apo
264.828 vota. Në zgjedhjet e pesta
me radhë presidenciale që u
mbajtën në prill të vitit 2014, Iva-
novi si kandidat i VMRO-DPMNE-
së sërish u zgjodh dhe mori man-
dat të ri pesëvjeçar me 55.28 për
qind, gjegjësisht 534.910 vota nga
numri i përgjithshëm i fletëvoti-
meve të vlefshme, derisa Stevo
Pendarovski i LSDM-së mori 41.14
për qind të numrit të përgjith-
shëm të votave, gjegjësisht
398.076 vota. 

Në ndërkohë, më 12 maj për-
fundon edhe mandati i Ivanovit,
ndërsa vitin e fundit të mandatit
të dytë të tij, mes tjerash, do ta
shënojë mos nënshkrimi i Ligjit
për përdorimin e gjuhëve dhe
Dekretin për ratifikimin e Marrë-
veshjes me Greqinë, si dhe nën-
shkrimi i Ligjit për amnisti për të
akuzuarit në ngjarjet e 27 prillit të
vitit 2017 në Parlament. 

DY TË ARRESTUAR, FOTOGRAFUAN FLETËVOTIMET
Policia ka arrestuar një person në
vendvotimin në Tromegje, fshat
në Kumanovë, pasi i njëjti kishte
fotografuar fletën e votimit,
informojnë nga Komisioni
Komunal Zgjedhor (KKZ)
Kumanovë. Për këtë rast, siç
shtojnë prej atje, është në
përgatitje procesverbal. Rastin e
konfirmuan edhe nga Ministria e
Punëve të Brendshme prej ku
informojnë se ngjarja kishte

ndodhur në orën 16:49, kur
personi me iniciale M.D. në
vendvotimin 1080 në fshatin
Tromegjë me celular e ka
fotografuar fletën e votimit, pas
çka ishte arrestuar në SPB
Kumanovë. Është arrestuar edhe
një person tjetër pasi e kishte
fotografuar fletëvotimin. Ngjarja
ka ndodhur në vendvotimin në
kopshtin “Sërniçka” në Komunën
Aerodrom.

DUKA I BDI-së FITON NË DIBËR
Kandidati i Bashkimit
Demokratik për
Integrim (BDI), Hekuran
Duka, është fitues i
zgjedhjeve lokale në
Komunën e Dibrës. Këtë e
ka bërë të ditur zyrtari i
lartë i BDI-së dhe
zëvendëskryeministri Bujar
Osmani, me një njoftimi në rrjetin
social Facebook. Sipas
informacioneve nga Shtabi
zgjedhor  i BDI-së në Dibër, Duka
është kryetari i ri i Dibrës. Ai në
zgjedhjet e djeshme fitoi mbi 400
vota më shumë sesa
kundërkandidati Arben Agolli nga
Aleanca për Shqiptarët. Duka
shprehu falënderim për besimin e
dhënë dhe premtoi se do të jetë

kryetar komune për të
gjithë qytetarët,
pavarësisht përkatësisë
etnike, fetare apo
partiake, ashtu siç ka

vepruar pa bërë dallim
edhe në ofrimin e

shërbimeve të tij mjekësore. “Zyra
ime do të jetë e hapur  për secilin,
pavarësisht se a ka votuar apo jo
për mua. Ne jemi  të gjithë nga
Dibra dhe të gjithë i duam të mirën
qytetit dhe komunës sonë. Premtoj
se maksimalisht do të
angazhohem që të realizoj të
gjitha premtimet, me qëllim që të
ulet emigrimi i të rinjve dhe ta
shndërrojmë Dibrën në një qytet
evropian. Ju falënderoj të gjithëve
me gjithë zemër”, tha Duka.
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Koha, e hënë, 22 prill 2019 

Shkelet për
vdekje polici 
37-vjeçar
Shkup, 21 prill - Një polic ka ndërruar
jetë dhe një tjetër është lënduar rëndë
pas aksidentit në komunikacion i cili
ndodhi në orët e para të 21 prillit. Vik-
tima e këtij aksidenti tragjik është po-
lici nga Kumanova, Viktor Cvetkovski,
37-vjeçar. Siç njoftojnë nga Ministria
për Punë të Brendshme, aksidenti në
fjalë ka ndodhur në aksin rrugor Ku-
manovë-Sveti Nikole, me çka kolegu i
të ndjerit, polici i lënduar menjëherë
është transferuar Qendrën Klinike në
Shkup.

“Ngjarja ka ndodhur në afërsi të
udhëkryqit ‘Ajduçka Çeshma’, me çka
një veturë ‘Mercedes’ me targa të Ku-
manovës, e drejtuar nga 40-vjeçari S.J,
e ka goditur policin 37 vjeçar Viktor
Cvetkovski dhe 25 vjeçarin A.M (kandi-
dat për nëpunës policor), të cilët kanë
qenë në detyrë zyrtare. Në këtë rast,
Viktori ka ndërruar jetë në
vendngjarje, përderisa A.M ka kaluar
më lëndime të lehta trupore”, thonë
nga MPB. Në përshkrimin e ngjarjes,
policia e Kumanovës ka deklaruar se
shoferi i veturës ‘Mercedes’, S.J pasi e
kishte goditur patrullën policore, ki-
shte ikur nga vendngjarja, respektivi-
sht gjatë kësaj kohe, i njëjti kishte go-
ditur edhe një veturë të llojit “Shkoda”.
Kësaj radhe, lëndime të rënda trupore
i kishte shkaktuar shoferit të Shkodës
N.P. dhe bashkudhëtares së tij, D.J. Pas
aksidentit të dytë, shoferi S.J në
gjendje të dehur është transferuar në
Spitalin e Kumanovës.

Fakti se shoferi në fjalë ka vozitur
në gjendje të alkoolizuar e kanë kon-
firmuar edhe nga Prokuroria e Kuma-
novës. 

“Nga pesha e lëndimeve në
vendngjarje ka ndërruar jetë një në-
punës policor. Shoferi pas kësaj ka
vazhduar ta drejtoj veturën e tij dhe ka
goditur një veturë tjetër ku kanë qën-
druar tre persona, të cilët kanë kaluar
me lëndime të rënda trupore. Au-
tomjetin shoferi edhe më pas ka vazh-
duar ta drejtoj. Por, shpejtësia e
madhe dhe goditjet e njëpasnjëshme
kanë ndikuar që ajo të rrokulliset, me
çka edhe polici ka kaluar më lëndime
të rënda trupore”, thonë nga Prokuro-
ria e Kumanovës

Ndryshe, prokurori përkatës ka
urdhëruar që të kryejë autopsi e trupit
të policit të ndjerë, gjegjësisht të bëhet
mbledhje e dëshmive në vendngjarje,
fotografimi dhe skenimin e tyre.

Njëherësh, telegram ngushëllimi
deri te familjarët e policit të ndjerë
dhe kolegët e tij, ka dërguar kryeshefi
i policisë së shtetit, Oliver Spasovski.

“Në këtë moment të rënda për Ju,
ne e ndajmë dhimbjen për humbjen e
pazëvendësuar të një jete të re. Mini-
stria për Punë të Brendshme dhe ko-
legët humbën një shok të ndershëm
dhe të çmueshëm. Ndërsa, Ju e
humbët birin tuaj, bashkëshortin,
prindin, vëllain dhe shokun”, shkruan
mes tjerash ministri Spasovski në tele-
gram-ngushëllimin drejtuar familjes
Cvetkovski. (O.Xh)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 21 prill - Fermerët deri më 30 maj do të
mund të aplikojnë për të fituar subvencionet
bujqësore për vitin 2019. Nga Agjencia për
përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvilli-
min rural thonë se ekonomitë bujqësore në
periudhën e ardhshme prej gati një muaj e
gjysmë do të parashtrojnë dokumentacionin
e nevojshëm për apo kërkesat sipas Programit
për përkrahje financiare në bujqësi për
prodhimtarinë bimore apo për kulturat lavër-
tare si drithërat, bimët foragjere, hardhive të
rrushit, si dhe për prodhimtarinë blegtorale
apo për kultivimin e lopëve, dhenve, dhive,
bletëve, derrave dhe kafshëve që theren në
thertore. 

VENDOSET EDHE MASA E RE 
PËR NAFTËN E GJELBËR 

“Kërkesat për fitimin e përkrahjes finan-
ciare parashtrohen përmes rrugë elektronike
nga vetë aplikuesit. Ato parashtrues të kërke-
save që nuk dinë vetë të bëjnë një gjë të tillë
apo kanë nevojë për ndihmë gjatë aplikimit
elektronik ,mund të drejtohen deri tek një-
sitë rajonale të Ministrisë së bujqësisë”, thonë
nga Agjencia për përkrahje financiare në buj-
qësi dhe zhvillimin rural.

Nga atje shtojnë se kërkesat për masat që
kanë të bëjnë për prodhimtarinë bimore pa-
rashtrohen në bazë të të dhënave të eviden-
tuara për parcelat në regjistrin unik të ekono-
mive bujqësore dhe në sistemin për
identifikimin e parcelave tokësore përfundi-
misht me datën 15 mars i vitit 2019. Nga ana
tjetër, kërkesat për masat e prodhimtarisë
blegtorale të kafshëve parashtrohen në bazë
të dhënave për kafshët e evidentuara në regji-
strin unik për identifikimin dhe regjistrimin e
kafshëve shtëpiake me gjendjen deri në datën
e parashtrimit të kërkesës. Njëherazi rikuj-
tohen fermerët, që para se të parashtrojnë
kërkesat në mënyrë obligative të kontrollojnë,
dhe sipas nevojës edhe azhurnojnë gjendjen
me kafshët në shoqatat e veterinerëve me të
cilat kanë nënshkruar marrëveshje. Njëhera-
zi të gjitha shfrytëzuesit e subvencioneve për
bagëtitë nevojitet që gjatë aplikimit dhe fiti-
mit të kopjes së shtypur të kontrollojnë mirë,
dhe nëse ka ndryshime të caktuara që në afat
prej 30 ditësh nga dita e aplikimit të kryejnë
korrigjimet e nevojshme.

Në ndërkohë sivjet vendoset edhe masa e
re nafta e gjelbër për 55 mijë fermerë në vlerë
prej 200 milion denarë. Për shkak se bëhet
fjalë për masë të re, fillimisht bashkëfinanci-
mi do të jetë në nivelin prej 30 për qind të
harxhimeve, me mundësi që më vonë edhe të
rritet kjo përqindje. Një masë e tillë pritet që
dukshëm të ulë koston e prodhimtarisë buj-
qësore. Sivjet nis edhe një risi tjetër për ekono-
mitë e vogla bujqësore që posedojnë deri një
hektar tokë, që ka për qëllim të ndajë masat
zhvillimore nga ato sociale. Subvencionet për
bujqit që kanë deri më 0.5 hektarë do të jenë
6000 denarë për hektar, ndërsa 12 mijë de-
narë do të jenë subvencionet për bujqit që

kanë 0.5 deri 1 hektarë tokë. Kjo masë do të
përfshijë 13 mijë bujq që vështirë mund të
plotësojnë standardet që vendoset në proce-
sin e harmonizimit me BE-në. Njëherazi me
këtë masë do të rritet shuma që ndahet për
këto bujq nga 49 në 130 milionë denarë.

Këtë vit do të rritet edhe përkrahja finan-
ciare për mirëmbajtjen e plantazheve të mol-
lëve prej 33 mijë në 41 mijë denarë për hek-
tarë, ndërsa për kultivuesit që kanë 1 deri 5
hektarë, përkrahja rritet 39.600 denarë në 50
mijë denarë. 

Në kultivimin e perimeve do të lehtësohen
kriteret, apo do të paraqitet për subvencio-
nim totali i tokës së mbjellë për të gjitha kul-
turat e perimeve. Kjo nënkupton se bujqit do
të mund të aplikojnë për subvencione me
hapësirë minimale prej 0.2 hektarë, dhe jo si
deri më tani për minimum 0.2 hektarë për
kulturë bujqësore. Në këtë mënyrë pritet të
ulet dukshëm numri i bujqve që në vitet e ka-
luara janë refuzuar për shkak të procedurave
administrative, ndërsa pritet edhe të rritet
numri i aplikuesve që kultivojnë perime. Rri-
tet edhe përkrahja financiare për orizin për
hapësirat bujqësore prej 5 deri 50 hektarë me
fara të certikuara. Prej 6000 në 18000 denarë
për hektar rritet subvencioni për bujqit që
nuk përdorin fara të certifikuara. Njëherazi
kultivuesit e lule diellit do të fitojnë 23.160
denarë për hektar, që si masë vlen për fer-
merët që kanë 5 deri 50 hektarë dhe përdorin
material të certifikuar për mbjellje. Nëse i
kthehemi prodhimtarisë blegtorale , rriten
subvencionet për litër të dorëzuar të qumësh-
tit të dhenve dhe dhisë prej 4 në 4.5 denarë.
Rritet nga 33 në 40 denarë edhe subvencionet
për brojlerët apo pulat që rriten dhe theren.

Vazhdohet edhe me masën që parashikon
20 për qind subvencione më të larta për
prodhimtarinë bimore për fermerët me po-
tencial zhvillimor dhe me 10 për qind sub-
vencione më të larta për blegtorinë për kate-
gorinë e njëjtë të bujqve.

PËRKRAHJA DIREKTE DO TË ZVOGËLOHET
NË LLOGARI TË ZHVILLIMIT RURAL 

Sivjet në programet vetëm për subven-
cionet e bujqve parashikohen 99.8 milionë
euro apo 10 milionë euro më pak në raport me
vitin paraprak. Mirëpo nga Ministria e Bujqë-
sisë thonë se përkrahja direkte do të zvogë-

lohet në llogari të rritjes së programit për zh-
villim rural. Nga atje shtojnë se një pjesë e
masave të Programit për përkrahje direkte
do të realizohen përmes programit për zhvil-
lim rural të mbështetura nga IPARD dhe fon-
det evropiane, me qëllim që së më shumë
mjete financiare të hyjnë në prodhimtarinë
bujqësore dhe blegtorale në vend. Në total
për fermerët, përkrahja e përgjithshme finan-
ciare përmes masave të ndryshme në bujqë-
si e ka vlerën prej 160 milionë euro. Në këtë to-
tal, 140 milionë euro janë vetëm mjetet në
pjesën e subvencioneve, IPARD, bashkëfinan-
cimin kombëtar të zhvillimit rural.

Njëherazi është vendosur edhe limiti pas
më shumë rekomandimeve të ekspertëve për
ndarjen e maksimum deri më 300 mijë euro
të subvencioneve për një përfitues. Para gati
një muaj qeveri miratoi edhe nënshkrimin e
206 marrëveshjeve për ndërtimin e infrastruk-
turës në vendbanimet rurale, si dhe për rrugë,
tregje të gjelbra, kanalizime... me një buxhet
prej 38 milion euro ku çdo komunë do të fitojë
maksimum 3 projekte. Pas përfundimit të
zgjedhjeve presidenciale pritet që të pu-
blikohen edhe shpalljet për furnizimet pu-
blike. Gjithashtu, pritet që të shpallet edhe
thirrja e re për furnizimin me mekanizim buj-
qësore me një fond të vlefshëm 60 milionë
denarë.

Gjithashtu në favor të modernizimit të
bujqësisë vendore parashikohen edhe ndërti-
mi i më shumë qendrave grumbulluese të
pemë perimeve , ndihmë për investime në in-
dustrinë ushqimore, masa të reja të masës
IPARD, është rritur nga 14 në 91 milion de-
narë mbështetje për blerjen e kafshëve për
mbarështim etj

Ndryshe, mjetet për përkrahje financiare
në bujqësi apo subvencionet sivjet kanë
vlerën prej 6.138.767.000 denarë apo afër 100
milionë euro, që do të realizohen përmes 140
programeve të ndryshme. Subvencionet për
prodhimtarinë bimore janë të vlefshme afër
33 milionë euro si thelbi apo mbështetësi
kryesor i prodhimtarisë blegtorale. Për
prodhimtarinë blegtorale sivjet do të ndahen
afër 16 milionë euro. Këto dy masa para-
shikojnë përkrahjen për të ardhurat në ekono-
mitë bujqësore, ndërsa në buxhet para-
shikohen edhe 8 lloje të tjera të përkrahjes
për fermerët, si pjesë e subvencioneve.

PËRKRAHJA FINANCIARE NË BUJQËSI Në total, përkrahja e
përgjithshme financiare për
fermerët përmes masave të
ndryshme në bujqësi kap
vlerën prej 160 milionë euro.
Në këtë shumë, 140 milionë
euro janë vetëm mjete në
pjesën e subvencioneve,
IPARD, bashkëfinancimin
kombëtar të zhvillimit rural... 

Impuls shtesë për
ekonominë agrare

Koha
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Shkup, 21 prill - A është BE e gatsh-
me për anëtarësimin e Ballkanit
Perëndimor është çështja kryesore
për proceset euro-integruese,
është thënë në panel diskutimin e
sotëm “Unë e zgjedh Evropën:
Zgjedhjet për Parlamentin Evro-
pian 2019 – mundësitë dhe sfidat
për Republikën e Maqedonisë së
Veriut”, që e organizoi të shtunën
shoqata e  Federalistëve evropian
të rinj. Sipas panelistëve, nuk
mund të flitet për zgjerim të Ba-
shkimit Evropian pa ndryshime të
thella në institucionet evropiane.
Rritja e populizmit në Evropë dhe
mosbesimi në BE janë sfidë e
madhe në zgjedhjet e ardhshme
për Parlamentin Evropian, ku vota
kundër establishmentit nuk është
vetëm kërcënim për procesin e in-
tegrimit në BE, por edhe për stabi-
litetin ekonomik, social dhe politik
në kontinent.

“Opinioni është lodhur, për
shkak të disa zhgënjimeve pas
zgjerimeve të fundit drejt lindjes.
Është e qartë se ka shqetësime me
sundimin e ligjit në disa vende
anëtare, prandaj edhe ekziston
ideja se stabilizimi demokratik i
vendeve të Ballkanit Perëndimor
është absolutisht i detyrueshëm
para se të marrin rekomandim të
fortë nga Komisioni Evropian”, tha

ambasadori francez Kristijan Ti-
monie.

Ai vuri në dukje se në Evropë
ka debat të vazhdueshëm lidhur
me sovranitetin e federalizmit dhe
gjithmonë ka sfida për të gjetur
ekuilibrin e duhur duke pasur pa-
rasysh se BE përbëhet nga kombe
me histori, kultura dhe interesa të
ndryshme. Sipas përfaqësueses së
delegacionit të BE në vendin tonë,
Elishka Gertnerova, analiza e re-
zultateve të zgjedhjeve, në shtetet
anëtare të BE-28, tregojnë se
kundërshtarët e procesit të inte-
grimit evropian në dekadën e ka-
luar pothuajse është dyfishuar.

Përqindja e votave për partitë
politike që janë kundër BE integri-
mit në nivel të BE-28 është rreth 17
për qind për partitë që janë fuqi-
shëm kundër dhe rreth 26 për qind
për opsionet politike që janë pjesë-
risht kundër procesit të BE integri-
mit. Sipas Gertnerova, zvogëlimi
afatgjatë i perspektivave ekono-
mike së bashku me migrimin dhe
frikën e popullatës lokale nga
ndryshimet e shpejta sociale, janë
themeli i rritjes së populizmit në
Evropë.

“Këto probleme nuk janë
vetëm në nivel të BE-28, por për të
gjithë rajonin e Evropës, duke e

përfshirë edhe Ballkanin. Një
mënyrë e mundshme për të dalë
nga kjo situatë është të adresohet
mungesa e besimit të votuesve, se-
pse siç e kemi parë votuesit janë
inteligjent dhe e dinë se fletëvoti-
mi është armë për të shprehur
pakënaqësinë”, theksoi Gertnero-
va. Si sfidë kryesore për zgjedhjet
e ardhshme të Parlamentit Evro-
pian, Gertnerova i vuri në dukje vo-
tat kundër establishmentit. – Kjo
nuk është vetëm kërcënim për pro-
cesin e BE integrimeve, por edhe
për stabilitetin ekonomik, social
dhe politik të kontinentit. Para
nesh janë zgjedhje të rëndësish-
me dhe shpresoj se së bashku do të
gjejmë një zgjidhje për këto pro-
bleme në afat të gjatë, tha Gertne-
rova. Përfaqësuesja e Federalistëve
evropian të rinj Sesil Gajsman,
theksoi se ndonëse shpesh flitet
për atë vallë vendet e Ballkanit
Perëndimor janë të gatshme për
anëtarësim në BE, çështja kryeso-
re për proceset euro-integruese
është nëse BE është e gatshme për
anëtarësimin e Ballkanit Perëndi-
mor.

“Nëse vendet e Ballkanit Perën-
dimor hyjnë nesër në BE, kjo do të
thotë gjashtë të drejta të reja të
vetos, ndërsa e dimë se edhe funk-

sionimi i BE me 28 vende anëtare
me të drejtë vetoje është vështirë
të mirëmbahet. Nëse duam të jemi
të përgatitur për anëtarësimin e
Ballkanit Perëndimor, do të nevoji-
ten reforma institucionale në BE,
ka theksuar Gajsman.

Ajo ka vlerësuar se sfidë krye-
sore në zgjedhjet e ardhshme për
PE është se të rinjtë nuk votojnë,
sepse, siç tha, është e nevojshme të
punohet për të rritur ndërgjegjësi-
min e të rinjve në Evropë për do-
methënien dhe rëndësinë e voti-
mit për Parlamentin evropian.

Simonida Kacarska nga Insti-
tuti për politika evropiane, thek-
soi se shtetet e reja anëtare të BE
janë dëshmuar si më të mira dhe
më bashkëpunuese në marrjen e
vendimeve në BE, gjë që ka dësh-
muar se frika nga rritja e të drejtës
së vetos me zgjerimin në vitin
2004 ishte i pabazuar.

“Qëndrimi i deritanishëm i PE
në përgjithësi ka treguar mbësh-
tetje për procesin e zgjerimit. Edhe
pse, shumë eurodeputetë të cilët
ishin për zgjerim të BE,kanë  thënë
se nuk kandidojnë në zgjedhjet e
ardhshme, besoj se përsëri do të
gjejmë miq dhe përkrahës të rinj të
zgjerimit të BE”, ka theksuar Ka-
carska.

Sipas shportës minimale të llogaritur
nga Federata e Sindikatave të Maqedoni-
së, një familje prej katër anëtarëve në
muajin mars kishte nevojë për të paktën
32.852 denarë për ushqim, shpenzime ko-
munale, transport dhe të tjera, njofton
Meta.mk.

Më shumë para ose 13.798 denarë
ishin të nevojshme për ushqim, ndërsa së
paku 10.414 denarë u ndanë për shpenzi-

met komunale dhe nevoja shtëpiake.
Për higjienën personale dhe higjienën

e shtëpisë së një familjeje nevojiten mini-
malisht 2.324 denarë dhe për transport,
2.154 denarë.

Për veshje dhe këpucë, nevojiten 2,154
denarë dhe për aktivitete kulturore 1,070
denarë.

Në anën tjetër, paga mesatare është
24.517 denarë.

Thasët 
ngelin në
rrugë, 
aksioni
ekologjik 
pa kuptim!
Shkup, 21 prill - Organizatat jo-
qeveritare “Nëna dhe fëmija”
dhe “Mos u bëj plehrë” të dielën
e kaluar realizuan aksion eko-
logjik në autostradën Shkup –
Tetovë, ku u mblodhën gjithsej
105 thasë mbeturina për 2 orë,
dhe të njejtat tashmë një javë
qëndrojnë në rrugë.
Organizatorët e aksionit, një
javë pas aktivitetit lajmërojnë
që thasët nuk janë marrë nga
kompanitë përkatëse për pa-
strimin e mbeturinave dhe të
njejtat kanë ngelur në rrugë ta-
shmë një javë.
“Pastruam autostradën javën e
kaluar për të ngritur vetëdijen
te qytetarët që të mos hedhin
mbeturina. Mirëpo me sa duket
duhet të ngremë vetëdijen
edhe te institucionet që i kanë
lënë në rrugë mbeturinat ta-
shmë një javë”, thanë organiza-
torët. Organizatat joqeveritare
“Nëna dhe fëmija” dhe “Mos u
bëj plehrë” kishin realizuar ak-
sion ekologjik në autostradën
Shkup – Tetovë.
“Edhe pse njoftuan se autostra-
da Shkup – Tetovë është pa-
struar, sërish sot erdhëm ta
shohim, të realizojmë një ak-
sion ekologjik. Do të shohim
edhe si është punuar, dhe çfarë
është punuar”, thanë nga orga-
nizatorët.

Shporta konsumatore - 32.852 denarë në muajin mars

MUNDËSITË DHE SFIDAT PËR REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Do të nevojiten 
reforma institucionale
Sipas përfaqësueses së
delegacionit të BE në
vendin tonë, Elishka
Gertnerova, analiza e
rezultateve të zgjedhjeve,
në shtetet anëtare të BE-
28, tregojnë se
kundërshtarët e procesit
të integrimit evropian në
dekadën e kaluar
pothuajse është
dyfishuar

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



Me rastin e Ditës së Tokës, më
22 prill 2019 në Tetovë do të orga-
nizohet një aksion i madh pastri-
mi nga vullnetarë, aktivistë të or-
ganizatave të ndryshme që
funksionojnë në qytetin e Tetovës
dhe me përkrahje të vetë organi-
zatave dhe disa bizneseve priva-
te, njoftojnë aktivistët, transme-
ton Portalb.mk.

Grumbullimi i vullnetarëve do
bëhet në sheshin Iliria me fillim
në ora 12.45, kurse aksioni i pastri-
mit fillon në ora 13.00.

Aktivistët njoftojnë se janë pa-
raparë të pastrohen shtatë zona
të ndryshme në qytet, përfshirë
qendrën sportive, skejt parkun, dy
anët e lumit Shkumbin (nga ura e
gurrit deri tek rruga industriale),
hapësirat e gjelbërta midis dhe
anash  bulevarit Iliria, rrënjët e
drunjve të mbushura me filtera ci-
garesh, prapa gjyqit si dhe zona

rreth stadiumit të qytetit.
Ata ftojnë të interesuarit që t’i

bashkangjiten këtij aksioni në ora
12.45 në sheshin Iliria në Tetovë,
kurse nga ora 15.00 deri në 17.00
do ketë një festë të vogël poashtu
në sheshin Iliria.

Organizatorët njoftojnë se qël-
limi i këtij aksioni është të shë-
nohet Dita e Tokës edhe në Tetovë,

dhe të punohet në ngritjen e vetë-
dijes se mbeturinat që lëmë pas
vetes nëpër rrugë, trotuare, hapë-
sira publike, rrënjë pemësh (etj)
nuk largohen vet dhe se e bëjnë
qytetin tonë të duket akoma më
keq. “Çdo kush duhet të ketë
përgjegjësi dhe rol për një mjedis
më të pastër”, thonë organiza-
torët.

DITA E TOKËS

Në Tetovë do të organizohet 
aksion i madh pastrimi
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Urim HASIPI

Tetovë, 21 prill-Rreth 30 mijë vizitorë
nga jashtë brenda vitit vijnë për të
parë Xhaminë e Pashës në Tetovës.
Është ky një nga monumentet e
vetme fetare dhe historike që ka
kaq shumë vizitorë në rajonin e Te-
tovës dhe më gjerë. Kryesisht vizi-
torët vijnë përmes agjensive të
ndryshme, ndërsa problem para-
qet parkimi i autobusëve të cilët
sjellin vizitorët. Autobusët me vi-
zitorë duhet që të ndalojnë në
rrugën kryesore respektivisht në
bulevardin e Ilindenit dhe kjo shpe-
sh herë shkakton edhe kaos në ko-
munikacion sepse vend tjetër për
parkim nuk ka përreth Xhamisë së
Pashës. Sipas këshillit të Xhamisë
së Pashës, kjo është një pengesë e
madhe për të gjitha ato automjete
që sjellin vizitorë.

”Të themi të drejtën disa herë
kemi kërkuar nga kompetentët e
komunës që të na sigurohet ndonjë

parkim për autobusët turistik dhe
shpresojmë se me planin e ri urba-
nistik do ta shohin të arsyeshme që
të parashohin edhe ndonjë parkim
për këtë qëllim të paktën dy vende
për autobus të parashihen do të
ishte mirë, sepse Xhamia e Pashës
është një nga vendet më të vizitua-
ra në Maqedoni, përafërsisht 20
mijë deri në 30 mijë e vizitorë vijnë
dhe të mos kenë ku të parkohen
nuk është në rregull”, thotë  kryetar
i këshillit të Xhamisë së Pashës
Mensur Miftari. Në pjesën ku
ndodhet Xhamia e Pashës, në të dy
anët  e bulevardit “Ilinden”, mun-
gon vendi i caktuar për parkim të

autobusave që si destinacion kanë
këtë vend historik. Po ashtu edhe
rruga tjetër që çon për tek Gjimna-
zi i Tetovës nuk ka të paraparë vend
për parkim, ndërkohë që në këtë
pjesë edhe nuk do të mund të ketë
një vend të caktuar për shkak se
rruga është shumë e frekentuar
dhe e ngushtë. Zakonisht autobu-
sët me vizitorë ndalojnë në rrugën
kryesore por kjo më pas krijon vë-
shtirësi në komunikacion edhe për
shkakun se  është një nga rrugët
më të frekuentuara në qytet. Nga
komuna e Tetovës thonë se janë në
shqyrtime  sipër që të gjejnë vend
adekuat pikërisht për këtë qëllim.

Sipas strukturave udhëheqëse të
kësaj xhamie, të cilët referohen në
të dhënat e agjensive turistike,
Xhamia e Pashës është një nga
vendet më të vizituara në Maqedo-
ni. 

“Kjo xhami vizitohet jo vetëm
nga vizitorë të brendshëm, por
edhe nga jashtë mundohemi si kë-
shill i xhamisë që vizitorëve t`ju ja-
pim shërbime më të mira sepse ka-
lojnë me mijëra kilometra të vijnë
për të vizituar këtë monument. Në
ekipin tonë të xhamisë kemi per-
sona të angazhuar që dinë gjuhë
të huaja ku u jepen të dhëna për
xhaminë. Më tepër kemi vizitorë

nga Turqia, pastaj Gjermania, Polo-
nia, kemi turistë nga Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës. Është një
ndër monumentet më të vizituara
në Maqedoni dhe më i bukur jo
vetëm në Ballkan por edhe në
Evropë. Shumë vizitorë kur vijnë
pastaj u rekomandojnë edhe të
tjerëve që të vijnë”, tha Mensur Mif-
tari kryetar i këshillit të Xhamisë
së Pashës në Tetovë. 

Nga Muftinia e Tetovës thonë
se për dallim nga vendet tjera, në
Xhaminë e Pashës hyrja është gra-
tis dhe nuk paguhet, ndërsa vetë
vizitorët nëse dëshirojnë mund të
dhurojnë  në fondin e xhamisë.
Xhamia është ndërtuar më 1495
kurse e rindërtuar nga themeli dhe
e zgjeruar më 1833 nga ana e Ab-
durrahman Pashës, biri i Rexhep
Pashës, që janë mbrojtësit e Te-
tovës, të cilët kanë qenë edhe da-
shamirë të mëdhenj të artit. Xha-
mia e pashës, me të gjitha
karakteristikat e veta paraqet një
ndërtesë interesante, është e
rrethuar me mure të trasha guri me
vrima druri të mbuluara me tjegul-
la, siç është edhe çatia e xhamisë.
Muret rrethuese të cilët janë ndër-
tuar në stilin tipik klasik osman,
janë rindërtuar me iniciativën e Ba-
shkësisë Islame në vitin 1991. Xha-
mia e Pashes në Tetovë, e cila në
popull njihet edhe si Xhamia e lar-
me, gjendet pranë lumit Shkum-
bin në pjesën e vjetër te qytetit, ku
gjenden edhe objektet e tjera të
arkitekturës fetare islame, të rëndë-
sishme për vlerat artistike dhe për
kontestin  historik që mbajnë. Nga
këshilli i  Xhamisë së Pashës ape-
lojnë që institucionet sa më shumë
t`i kushtojnë rëndësi infrastruk-
turës përreth Xhamisë me qëllim
që ky vend të vazhdojë të jetë një
ndër vendet më të vizituara në sh-
tet.

Pishinë e llojit të mbyllur do
të ndërtohet në afërsi të stadiu-
mit “Vllazërimi” në lagjen Pashi-
no të Kërçovës ku sipas vendimit
të mëparshëm të Qeverisë, sipas
të cilit është parashikuar të ndër-
tohen gjithsej 14 pishina, prej
tyre njëri pikërisht në këtë qytet
me rreth 70 mijë banorë. Sipas
burimeve të komunës në loka-
cionin e parashikuar pranë pi-
shinës do të ndërtohen edhe
objekte tjera sportive – sallë
sportive, kënd i tenisit, shtigje të
biçikletave dhe gjithsesi këtu
janë dy stadiume, prej të cilëve
njëri është në ndërtim me mjete

të Federatës së futbollit të Ma-
qedonisë së Veriut, i cili do të
bëhet me barë artificial dhe
gjithsesi stadiumi i përhershëm
“Vëllazërimi”. Me atë thonë nga
komuna, kjo pjesë e qytetit para-
shikohet të bëhet kompleks spor-
tiv-rekreativ. Komuna nuk ka pi-
shinë, ndërsa për shkak të
mospasjes së mjeteve financiare
pishina në ish Shtëpinë e Ar-
matës është jashtë fokusit të Mi-
nistrisë resore. Katërmbëdhjetë
pishina, mes të cilave edhe ai në
Kërçovë është parashikuar të
ndërtohen përmes Agjencisë për
Rini dhe Sport.

Kërçova do bëhet me
pishinë të qytetit

KAOSI URBANISTIK NË TETOVË

Vendi më i vizituar, 
pa vendparkim adekuat! 

Zakonisht autobusët
me vizitorë ndalojnë
në rrugën kryesore
por kjo më pas krijon
vështirësi në
komunikacion edhe
për shkakun se është
një nga rrugët më të
frekuentuara në
qytet. Nga komuna e
Tetovës thonë se janë
në shqyrtim e  sipër që
të gjejnë vend
adekuat pikërisht për
këtë qëllim

Koha
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Institucionet e
Kosovës kanë bërë të
ditur se mesnatën e së
premtes në Kosovë
janë kthyer 110
kosovarë të cilët ishin
në zonat e konfliktit në
Siri.

Drejtori i Policisë së Kosovës,
Rashit Qalaj , të shtunën në një
konferencë të përbashkët me mini-
strin e Drejtësisë, Abelard Tahiri ka
bërë të ditur se në mesin e perso-
nave të kthyer janë edhe katër
luftëtarë.

“Nga zona e konfliktit në Siri
janë kthyer në Kosovë 110 shtetas
kosovarë, prej tyre katër luftëtarë,
32 gra dhe 74 fëmijë, përfshirë këtu
edhe nëntë fëmijë që kanë hum-
bur prindërit në luftë”, tha Qalaj.

Ndërkohë ministri i Drejtësisë,
Abelard Tahiri tha se është punuar
disa muaj për kthimin e kosovarë-
ve të cilët ishin në zonën e konflik-
tit në Siri. Drejtori i Policisë së Ko-
sovës, bëri të ditur se në zonën e
konfliktit ende mbesin rreth 30
luftëtarë, 49 gra dhe 8 fëmijë.

110 shtetasit kosovarë janë ven-

dosur aktualisht në një qendër
strehimore në fshatin Vranidoll,
afër Prishtinës.

Ballkani.info i ka siguruar eksk-
luzivisht emrat e 32 grave të kthye-
ra dhe fëmijëve të tyre, si dhe sta-
tusin martesor (të gjitha të
martuara)

Katër nga 110 personat e kthyer
nga Siria e që janë në mbajtje për
shkak të dyshimit se kanë qenë të
rreshtuar krah grupit militant, Sh-
teti Islamik, janë hetuar edhe më
herët nga Prokuroria.

Këto janë 32 gratë kosovare
të kthyera nga Siria

Një nëpunës policor e ka hum-
bur jetën, ndërsa një tjetër në-
punës është lënduar rëndë, ndër-
sa janë lënduar edhe dy persona
të tjerë në Kumanovë, pasi në to
është përplasur 40 vjeçari S.J. me
automjetin e tij, kumtoi SPB Ku-
manovë.

Sipas policisë, 45 minuta pas
mesnate në rrugën rajonale Ku-
manovë-Shën Nikollë në afërsi të
udhëkryqit me lagjen “Ajduçka
Çeshma”, automjeti motorik i
udhëtarëve “mercedes”, me targa
të Kumanovës, të drejtuar nga S.J.

(40), është përplasur në 37 vjeça-
rin V.C. nëpunës policor dhe në 25
vjeçarin A.M. kandidat për në-
punës policor, të cilët ishin në
detyrë zyrtare. V.C. ka vdekur në
vendin e ngjarjes, ndërsa A.M. me
lëndime të rënda trupore është
dërguar në kompleksin e klinika-
ve “Nënë Tereza” në Shkup.

S.J. me automjetin “mercedes”
ka ikur nga vendi i ngjarjes, pas
çka në rrugën rajonale Kuma-
novë-Shën Nikollë në afërsi të ho-
telit “Satelit” është përplasur në
automjetin e udhëtarëve “shko-

da” me targa të Kumanovës të
drejtuar nga N.P. (34). Shoferi i au-
tomjetit “Shkoda” dhe ba-
shkudhëtari D.J. (42) kanë marrë
lëndime të rënda trupore, ndërsa
A.J. (52) lëndime të lehta, me ç’ra-
st D.J. është dërguar në komplek-
sin e klinikave “Nënë Tereza” në
Shkup. ndërsa të lënduarit të tjerë
janë dërguar në spitalin në Ku-
manovë.

S.J. është dërguar në spitalin
në Kumanovë, ndërsa kundër tij
gjatë ditës do të parashtrohet kal-
lëzim penal.

Kumanovë, një person e ka humbur jetën, ndërsa tre të tjerë janë lënduar

Kush është
20 vjeçari 
që i dha fund
jetës para dy
ditësh në
Deçan
Në fshatin Baballoq të Deqanit,
është gjetur i vdekur një 20
vjeçar. Ai ishte gjetur pa shenja
jete në shtëpinë e tij, derisa
vdekjen e ka konstatuar ekipi
mjekësor. Dyshohet se ky i ri i
dha fund jetës, përderisa poli-
cia po merret me këtë rast.
Policia e Rajonit të Pejës për-
mes një komunikate për media,
kanë njoftuar se ata janë infor-
muar për rastin mbrëmë.
“Me datën 19 prill 2019 rreth
orës 23:35, Policia është infor-
muar se në fsh. Baballoq në
shtëpin e ankusit, tani viktima
E.H. (i lindur) 1998 m/k/sh, ishte
gjetur nga familjarët pa shenja
jete, vdekjen e tij e ka konsta-
tuar ekipi mjekesor”, thuhet në
njoftim.
Pas raportimit të rastit, njësitet
policore të stacionit policor në
Deçan së bashku me mjekun
kujdestar kanë dalë në vendin e
ngjarjes.
“Lidhur me rast është njoftuar
prokurori i shtetit, me urdhër të
tij trupi i pajetë i viktimës dër-
gohet në IML-Prishtinë për ob-
duksion, rreth ores 02:20 është
terhequr nga vendi i ngjajës.
Hetuesit Rajonal DRP-Pejë në
koordinim me prokurorin e sh-
tetit janë duke zhvilluar hetime
intensive për të mësuar rretha-
nat se si ka ardhur deri te rasti i
cili është cilësuar si (Hetim i
vdekjes).”, thuhet në njoftim
Atij i është dhënë dje lamtumi-
ra e fundit në varrezat e fshatit
Baballoq.

Në Vizbeg të
Shkupit është
sulmuar 
një 16 vjeçar 
Në Vizbeg të Shkupit është sul-
muar fizikisht një 16 vjeçar. Si-
pas denoncimit në polici, rreth
orës 12.40 në rrugën “192” në
Vizbeg, tre persona, fizikisht
kanë sulmuar X.R (16).
Policia po ndërmerr masa për
zbardhjen e rastit.

Është arrestuar një serb në
Gjermani, pasi i njëjti ka provuar të
fusë ilegalisht shqiptarë në shtetin
gjerman. Siç njofton Policia e Gjer-
manisë, vetura e serbit ishte ndalur
prej policisë në pikën kufitare në
afërsi të Kiefersfelden dhe gjatë
kontrollimit të dokumenteve të tij
është kuptuar se ai kërkohet për
trafikim të qenieve njerëzore.
“Gjatë kontrollimit të automjetit

të tij, policët e kanë parë se ba-
shkudhëtarët e tij, nga Shqipëria
dhe Kosova, nuk plotësonin kush-
tet për të hyrë në Gjermani. Për
shkak të dyshimeve për trafikim, të
gjithë pasagjerët dhe shoferi janë
dërguar një stacionin policor në
Rosenheim”, është bërë e ditur nga
policia. Serbi, që edhe më parë ki-
shte qenë i dënuar për trafikim,
përballet me një aktakuzë të re për

trafikimin e të huajve. Ai kishte
provuar të bartte qytetarë nga Ko-
sova dhe Shqipëria. Pasi që ai nuk
ka mundur ta paguajë dënimin me
gjobë, policia ia ka shqiptuar dëni-
min me rreth katër muaj burg.

Bashkudhëtarëve të tij u është
mohuar hyrja në Gjermani. Pas sh-
qiptimit të masave policore, ata
është dashur të largohen nga Gjer-
mania.

Fuste ilegalisht shqiptarë në Gjermani,
arrestohet serbi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Aksionet e bankave europiane
kanë rënë me 22% gjatë 12 muajve
të fundit. Banka Deutsche dhe
Commerzbank janë në bisedime
për të kryer një bashkim të mund-
shëm bankar ndërmjet njëra-tje-
trës. Dy huadhënës nordikë, banka
Danske dhe Swedbank, janë të
përfshirë në një skandal gjigant të
pastrimit të parave. Industria bën
një kthim të kapitalit prej 6.5%
dhe investitorët mendojnë se ajo
vlen më pak se vlera e likuidimit
të saj. Çuditërisht, shumë banka
europiane dhe rregullatorë i janë
dorëzuar kësaj situate. Në fakt, ky
është një rrezik si për investitorët,
edhe për ekonominë e lëkundur të
Europës.

Bankat, nga ana e tyre, nxjerrin
dy justifikime, asnjë prej të cilëve
nuk mund të merret si i vërtetë. Ju-
stifikimi i parë, se nuk është faji i
tyre. Ndryshe nga Amerika, ku
bankat kanë një kthim të kapitalit
prej 12%, Europa nuk ka interesa
pozitive të obligacioneve qeverita-
re, ose një sërë përfitimesh të inve-
stimeve bankare si ato në Wall

Street dhe as një treg të madh dhe
të integruar brenda vendit. Të
gjitha sa u thanë më sipër janë të
vërteta. Por po aq i vërtetë është
edhe fakti që bankat europiane
kanë vepruar në mënyrë të nga-
daltë në drejtim të shkurtimit të
kostove të tyre, gjë e cila është nën
kontrollin e tyre të plotë. Justifiki-
mi i dytë i bankave europiane është
se ulja e nivelit të tyre të fitimeve
nuk ka aspak rëndësi.

Kapitali i tyre i detyrueshëm
është rritur, argumentojnë bankat,
dhe prandaj ajo që i çudit ato është
se përse rregullatorët dhe taksa-
paguesit interesohen për vijën fun-
dore? Dhe aksionerët, thonë
bankat, janë mësuar të jetojnë me
idenë se huadhënësit europianë
nuk janë në gjendje të kenë një
kthim të kapitalit prej 10%,
normën që investitorët kërkojnë
nga bankat amerikane dhe shumi-

ca e sektorëve të tjerë. Edhe ky ju-
stifikim nuk është aspak i vërtetë.
Fitimet kanë shumë rëndësi. Ato i
bëjnë bankat më të sigurta dhe ato
mund të përdoren për të absor-
buar kostot e borxhit të keq, ose
për të arritur nivelin e tyre të dety-
rueshëm të kapitalit në një rast të
mundshëm recesioni.

Por në rast të një rënieje të
mundshme të ardhme dhe kur
bankat të kenë nevojë për të grum-
bulluar kapital, cili investitor do të
ishte i gatshëm sa të jepte edhe
më shumë para për firmat të cilat
nuk e konsiderojnë rritjen e fiti-
meve si përgjegjësi të tyre?

Në vend që ta pranojnë këtë si-
tuatë të mjerueshme, bankat euro-
piane duhet të bëjnë dy gjëra. Së
pari, duhet përqafuar efikasiteti
dhe dixhitalizimi.

Shpenzimet po bien në një
normë vjetore prej rreth 4%, sipas

analistëve në UBS. Kjo nuk është e
mjaftueshme. Teksa konsuma-
torët po marrin një pjesë të madhe
të shërbimeve bankare nga aplika-
cionet në telefonat e tyre celularë,
rriten edhe mundësitë për të
shkurtuar shpenzimet e IT-së, ato
të suportit të klientit dhe të degë-
ve të ndryshme. Lloyds, në Britani,
ka reduktuar raportin e saj të ko-
stove ndaj të ardhurave deri në
49% dhe pret ta reduktojë atë në
40% deri në vitin 2020. ING-ja, një
bankë holandeze, mburret me një
kthim mbi kapitalin prej mbi 20%.

Nëse bankat e tjera nuk ve-
projnë në këtë mënyrë, së shpejti
do të gjejnë veten duke u përballur
me një situatë ku do ta kenë hum-
bur pjesën e tregut, sepse kjo e
fundit do të jetë zënë nga firmat e
mëdha teknologjike dhe gjigandët
e Sillicon Valley, të tillë si Amazon,
që mund të operojnë me një pjesë

të kostove të tyre dhe që i trajtojnë
klientët e tyre shumë më mirë.

Së dyti, bankat duhet të nxisin
konsolidim.

Dëshmitë nga Amerika dhe
Azia sugjerojnë se shkalla është
duke u shndërruar si kurrë më parë
në një avantazh të madh në sekto-
rin bankar, duke lejuar investime të
mëdha në platformat e teknologji-
së dhe analizën e të dhënave. Euro-
pa ka shumë huadhënës. Rreth 48
firma konsiderohen aq të rëndësi-
shme sa duhet për t’iu nënshtruar
“testeve të rregullta të stresit”.

Bankat ankohen se arsyeja për
këtë është se Europa nuk ka har-
monizuar rregulloret e saj. Por kjo
është vetëm një pjesë e historisë.
Shumica e bankave të mëdha nuk
kanë dëshirë të heqin dorë nga pa-
varësia e tyre, dhe drejtuesit e tyre
e duan statusin që ata marrin nga
drejtimi i një huadhënësi të madh.
Dështimi i bankave për të rregul-
luar situatën brenda institucione-
ve të tyre do të thotë se investitorët
dyshojnë se menaxherët mund të
përballojnë integrimin e dy firma-
ve të mëdha.

Bankat europiane janë vënë
përballë dy zgjedhjeve. E para është
ajo që u premton atyre paqëndrue-
shmëri financiare dhe ekonomike
në rast të një recesioni të mund-
shëm, si dhe me një rënie afatgjatë.
Zgjedhja tjetër është që ato të për-
shtaten me epokën dixhitale dhe
t’u nënshtrohen disiplinave finan-
ciare ashtu siç veprojnë edhe
bankat amerikane dhe pothuajse
të gjitha industritë e tjera. Në fund
të fundit duket se zgjedhja që ato
duhet të bëjnë nuk është edhe aq e
vështirë. (Monitpr.al)

Shkup, 21 prill - Nga muaji i ardh-
shëm, Drejtoria e të Ardhurave Pu-
blike qytetarëve do të fillojë t’u
dorëzojë deklarata vjetore tatimo-
re për të ardhurat e realizuara
gjatë vitit të kaluar. Aplikacionet
do të plotësohen, ndërsa qytetarët
do t’i marrin në mënyrë elektro-
nike, më së voni deri më 30 prill.

Ata do të duhet t’i konfirmojnë
ose korrigjojnë deri më 31 maj të
këtij viti. DAP ka përgatitur një
broshurë e cila do të duhet t’i
udhëzojë qytetarët se si të regji-
strohen në sistemin e – Tatimi per-
sonal për shkak të konfirmimit ose
korrigjimit të plotësimit të tatimit
vjetor. Në sistemin elektronik të

DAP-it të regjistruar janë rreth 700
mijë tatimpagues. Regjistrimi i
pensionistëve në sistem që gjene-
ron të ardhura vetëm në bazë të
pensionit, tani për tani është
shtyrë.

Shkup, 21 prill - onsumatorët do të
dinë sa ujë, sa proteina dhe sa adi-
tivë ka në mishin e bluar të pake-
tuar, qebapët gjysmë të përgatitu-
ra dhe qoftet që shiten nëpër
mishtore. Sipas Rregullores së re
që hyn në fuqi nga 1 maji i këtij viti,
në deklaratat e produkteve, krahas
proteinave, patjetër duhet të qën-
drojë edhe përmbajtja e kolagjenit
në proteinat e mishit dhe se a janë
përgatitur nga mishi i freskët apo i
ngrirë. Nga Agjencia e Ushqimit
dhe Veterinarisë thonë se nëse
këto mishtore dhe industri të mi-
shit prej 1 majit nuk i kanë këto
informacione në deklaratat e tyre,
sipas Ligjit do të gjobiten prej 500
deri 1500 euro, varësisht nga
madhësia e kompanisë.

“Mbrojtja e avancuar e të drej-

tave të konsumatorëve shkon në
drejtim të sigurimit të informacio-
neve. Për shkak se konsumatorët
blejnë produkte, duhet të ketë
deklarim detyrues për prejardhjen
e mishit, dhënies së informacione-
ve në Deklaratë, nëse produkti

është nga mishi i freskët apo nga
mishi i ngrirë, deklarim i përm-
bajtjes së proteinave të përgjith-
shme dhe përmbajtjes së ujit në
produkte”, tha Zoran Atanasov nga
Agjencia e ushqimit dhe veterina-
risë.

Rregullimi i bankave
europiane me probleme

Si duhet të veprohet
në drejtim të
performancës së
dobët, disfatave dhe
vetëkënaqësisë së
bankave? A mund të
ketë ndonjë pamje
më të mjerueshme në
biznesin global sesa
ajo e huadhënësve të
Europës? Një dekadë
pas krizës financiare
globale, ata ende
gjenden të mbuluar
nga një mjegull e
performancës së
keqe, disfatave dhe
vetëkënaqësisë,
shkruan The
Economist

Deklarim detyrues për prejardhjen e mishit DAP-i shpërndan
paraqitjet tatimore

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Lutfi DERVISHI

Sipërmarrësit gjenerojnë ven-
de pune, sepse biznesi i tyre ba-
zohet mbi aftësitë dhe ligjet e tre-
gut të lirë; biznesmenët mbyllin
vende pune, madje edhe sipër-
marrje, sepse marrin frymë vetëm
përmes monopolit, mbytjes së
konkurrencës dhe lidhjeve politike.
Sipërmarrësit fokusohen te
prodhimi; biznesmenët e kanë fik-
sim betonin.

Mjafton të hedhësh sytë te go-
dinat, te gropat e shumta dhe kul-
lat e reja në kryeqytet. Ndërtohet
me ritmet e rindërtimit të një ven-
di të dalë nga lufta. Ndërtohet pa
marrë asnjë kacidhe në banka. Pa-
ratë nuk janë problem. Shpjegimi
është i gatshëm: “Paratë nuk
mbajnë erë”. “Çdo gur themeli
është në baltë”. ”Kështu e kanë ni-
sur të gjithë kapitalizmin”.

Shqipëria ka më shumë të bur-
gosur jashtë se brenda, por paratë
e tyre të përfituara në rrugë krimi-
nale kthehen në “real estate” në Sh-
qipëri. Keqbërës, kriminelë të fam-
shëm e banditë injorantë shfaqen
me makina luksoze me shumë
para për të shpenzuar dhe u hiqet
kapela si “njerëz të zotë”!

Tre vite më parë vendi u kana-
bizua, por ekspertët politikë thanë
se lufta ndaj kanabisit nuk të sjell
vota. Përkundrazi, mund të hum-
basësh. Prioritetet për njerëzit janë
të tjera halle: papunësia, varfëria,
strehimi. Nuk duhet pritur 50 vjet
për të parë frytet e rrënjëve të ka-
nabisit të mbjella masivisht tri vite
më parë. Vrasjet, përplasjet e ban-
dave, penetrimi i krimit në politikë
është një spektakël që prodhon ti-
tuj të bujshëm çdo orë.

Këta “delikuentë” janë mysafirë
të rregullt në faqet e gazetave dhe
edicionet televizive të lajmeve për
sherre banale të tipit “pse më pe”,
për përplasje me armë për territor,
për gjobëvënie marramendëse,
për rrëmbime, për plagosje e vra-
sje, por publikut i prezantohen me
titullin e lartë: “biznesmenë”.

Biznesmeni X kërkoi të “sqa-
rohej” me biznesmenin Y për një
keqkuptim, por biznesmeni Z e ke-
qkuptoi lëvizjen dhe nxori armën.
Një biznesmen u vra, një u plagos,
një në kërkim… Ata që merren vër-
tet me sipërmarrje mendojnë si të
paguajnë “gjobën” e radhës për
biznesmenët që mund të jenë në
kërkim, mund të jenë në burg, por
mund të jenë edhe në Parlament.

Në fillim politika i trajtonte si
“shërbëtorë”, si “zara” këta namuz-
qarë me muskuj të fortë e me xhe-
pa të thella. Por, tani politika duket
se është kthyer në skllave të
shërbëtorëve të dikurshëm. Pasi
bën stazhin me ligjin në rrugë, biz-
nesmenët bëjnë ligjin në Parla-
ment (me presionin e fortë, kryesi-
sht të amerikanëve, këta tipa ka
pak gjasa të jenë më në Parlament
apo këshilla bashkiakë, por vendet
bosh po ua lenë fëmijëve dhe be-
delëve të tyre).

A mbani mend se sa të akuzuar
për vrasje, të kërkuar nga drejtë-
sia ndërkombëtare krekoseshin
para mikrofonave shumëngjyrësh
duke thënë me zë të lartë: “unë jam

ligjvënës”!? “Si ligjvënës nuk më
lejohet…”!?

Janë këta biznesmenë që nuk
është nevoja të blejnë vota. Mjeri-
sht, ka votues boll që i admirojnë si
burra të zotë, burra të fjalës, që nuk
janë përzier ndonjëherë me kënd
në lagje apo në qytet. Veç ndere
kanë bërë. Në i kanë rënë dikujt në
qafë, ky dikush është shteti (vota
është përgjegjësi – nuk mund të
kërkosh përgjegjshmëri për votën
në një vend ku 50 për qind e popul-
lsisë nuk paguan asnjë lloj takse)!

Për fat të keq, politika nuk
frymëzon me modelet e veta të
suksesit. Krimi ka penetruar jo
vetëm në politikë, por edhe në eko-
nomi, drejtësi, gazetari e art. Rre-

zikojmë t’i ngjajmë borgjezit fisnik
të Molierit, që ishte i lumtur ditën
që mësoi çfarë ishte proza. “Prozë?!
Po unë prozë kam folur gjithë
jetën”.

A ka më shpresë?
25 vjet më parë, vendi kaloi një

histeri kolektive me fajdet. Politika
heshti nga të dy krahët. Të dilje
kundër fajdeve ishte si të dilje
kundër vetes. Vota mbi të gjitha!
Për politikanin, vota është pija pa
të cilën nuk mund të jetojë. Po “li-
derët” që nuk kanë nevojë për vo-
tat e vdekatarëve? Në një prej li-
brave të shenjtë është e ndaluar
rreptësisht dhe qartësisht fajdeja;
për fat të keq asnjë prej liderëve
shpirtërorë të komunitetit nuk

ngriti zërin kundër rrymës së
përgjithshme se zemërohej popul-
li. Për fat të keq, komunitetet feta-
re ulin kokën para donacioneve të
biznesmenëve! Paraja çon ujin
përpjetë!

Sot krimi(neli)është kthyer në
model suksesi!

A është e mundur një kthesë
180 gradë ku t’i hiqet kapela sipër-
marrësit, jo biznesmenit, artistit e
jo lolos, profesionistit dhe jo ama-
torit, bamirësit dhe jo fajdexhiut?
A është e mundur një kthesë 180
gradë, një kthesë ku grabitësi, haj-
duti, dhunuesi, mashtruesi, teve-
qeli, të mos jenë modele suksesi
në shoqëri, por lëndë e parë për
drejtësinë?

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Krimi(neli) si model suksesi
Në Shqipëri, çdo vit
shpallen lista për
biznesmenët më të
mëdhenj. Publiku i
interesuar i njeh si përfitues
të parave publike përmes
favoreve politike, për shkak
se lyejnë me graso rrotën e
qeverisë dhe rrotat e
opozitës. Nëse çmimet do
të jenë për taksapaguesit
më të mëdhenj, atëherë
publiku do të njihet me një
listë tjetër, me njerëz të
tjerë, me sipërmarrës që
punësojnë dhe nuk
skllavërojnë punëtorët.



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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J
eta është bërë e padurue-
shme, paria e Kosovës nuk e
ka idenë se sa vuan populli
sot, këtë ua tha medieve, në

një kamp në Austri, një nënë e re
23 vjeçare, e cila shpreson që të
mos kthehet e gjallë në vend-
lindje.

BRAKTISJA PA LAMTUMIRË
Ka më shumë se tre vjet që

Kosovën po e braktisin masivisht
qytetarët e saj. Kjo braktisje ka
marrë përmasat e një dyndjeje të
mirëfilltë të popullsisë, sidomos
tash e një vit. Meqë nuk ka stati-
stika zyrtare, sepse shumica e ika-
nakëve, deri kohët e fundit, nuk
lajmëroheshin te organet zyrtare
të shteteve perëndimore që me-
nagjojnë migrimet, llogaritet që
vendin tonë brenda vitit të fundit
e kanë braktisur pa lamtumirë
më së pakut 100 mijë banorë,
kryesisht shqiptarë por edhe mi-
noritarë, romë e ashkali sidomos.

Kjo dyndje, pavarësisht për-
masave, vetëm tani së fundit ka
zgjuar mediet nga gjumi dhe ato
kanë alarmuar opinionin.

Zbrazja e Kosovës ka qenë
një synim i përhershëm i Serbisë
për t’ia ndryshuar asaj struk-
turën etnike, ndërkaq hesapet e
Thaçit janë diçka më ndryshe…

* * *
Boshatisja e vendit është bërë

kryesisht në një indiferencë të
plotë, ani se prej vitesh autobusët
përplot njerëz, kryesisht të rinj
iknin, si pa krye, prej Kosovës.

Një dyndje të tillë Kosova nuk
e ka pasur as gjatë apo pas Ak-
sionit të përgjakshëm të Armë-
ve, kur u keqtrajtuan mizorisht
rreth 300’000 shqiptarë të Ko-
sovës. Synimi i atij Aksionit ndë-
shkimor ishte shpërngulja e sh-
qiptarëve për në Turqi.

NJË BLIC KRONIKË E DYNDJES 
Në vitet 2009-2011, sipas Ivica

Daciq, Serbia ka paisur me pasa-
porta serbe 26’000 shqiptarë të
Kosovës. 

Tani së fundit, kur Serbia ven-
dosi të mos u jap pasaporta bio-
metrikë as shqiptarëve e madje
as serbëve të Kosovës, këtyre të
fundit që të mos e braktisin Ko-
sovën, kosovarët gjejnë forma të
tjera për të siguruar një pasaport
serb…

Sipas gazetës �Novosti�, në
tetë muajt e parë të vitit 1910, 11
mijë shqiptarë të Kosovës kishin
kërkuar të drejtën e banimit në
komunën e Nishit, në mënyrë që
pastaj përmes një çertifikate të

vendbanimit të kenë mundësi ta
nxjerrin pasaportin. Natyrisht
duke korruptuar nëpunës ose po-
licë serbë. Sipas gazetës këto
përçapje çdo shqiptari i kanë ku-
shtuar nga 2000 deri në 7000
euro për një pasaport.

Ministri serb i PB deklaroi se
60’000 shqiptarë të Kosovës janë
regjistruar për të marrë pasapor-
ta të Serbisë.

Aktualisht, nëpër të gjitha
pikat kufitare të Kosovës me Ser-
binë dynden me dhjetëra auto-
busë pëplotë kosovarë që shkojnë
përmes Beogradit deri te kufiri
hungarez. Ata që janë të lodhur
dorëzohen në stacionin e parë të
policisë dhe dërgohen në kampe
të mbyllura ose të hapura për re-
fugjatët…

Ndërkaq të tjerët, e këta janë
shumica, ia mësyejnë Austrisë,
Ҫekosllovakisë etj., dhe pastaj
shpërndahen kudo që të munden
deri në Finlandë.

Sipas autoriteteve hungareze,
vitin e kaluar 21’453 qytetarë të
Kosovës kanë kërkuar azil në
Hungari, ndërsa vetëm në muajin
e parë të vitit 2015, numri i tyre ka

arritur në 10’188!
Muajt e fundit ekzodi po për-

lanë edhe familjet, duke prekur
drejpërdrejt shkollat, sepse sipas
aurotiteteve të arsimit, më se
5’200 nxënës kanë dalë jashtë
vendit. Sipas tyre ky numër është
shumë më i madh, sepse në këtë
shifër përfshihen kryesisht
nxënësit e klasave të 5-ta e të 6-
ta.

Tani së fundit, vala e ekzodit
ka përfshirë edhe Mitrovicën e
Vushtërrinë, siç njofton Ve-
riu.info, vetëm brenda një jave
nga këto komuna janë larguar
nga 6 deri në 8 mijë persona.

I njëjti burim njofton se nga
160 anëtarë të një familjeje nga
Mitrovica, 110 prej tyre kanë ikur
nga Kosova drejt Evropës, përmes
linjës Prishtinë – Beograd.

Ky është trafikimi më masiv i
qenieve njerëzore, viktima e të ci-
lit kanë shtet, parlament, qeveri,
polici, prokurori etj.

Ekzodi ka edhe targën finan-
ciare: Sipas shumë të dhënave,
çdo person derisa të arrijë në �de-
stinacion� duhet llogaritur se sh-
penzon të paktën 2500 euro.
Nëse llogarisim së brenda 18
muajve të fundit kanë ikur së
pakut 150’000 shtetas të Kosovës,
matematika është e thjeshtë: 375
milionë euro para të djegura…

QËNDRIMI I PARISË SË
KOSOVËS

Ikjet masive nga Kosova janë
bërë me dijen e plotë të parisë së
Kosovës, sepse veç organeve ven-
dore, për problemin serioz të
dyndjes së popullsisë atë e kanë
informuar rregullisht e me kohë
edhe partnerët ndërkombëtarë.
Për arsyen se Evropa Perëndimo-
re akoma nuk ka dalur nga kriza e
rëndë ekonomike e dhjetëvjeçarit
të fundit dhe tregu i punës është
ngulfat. Në anën tjetër luftërat e
shumta dhe krizat e mprehta në
Lindjen e Mesme dhe në Afrikë
kanë shkaktuar një dyndje të vër-
tetë drejt Evropës. Kështu që
strehimi i ardhacakëve është bërë
problem i mprehtë për çdo qeve-
ri perëndimore.

Ndërkaq për ekzodin askush
nga paria e Kosovës nuk e ka çelur
gojën. Mirëpo, kur mediet nisën
të nxjerrin në pah pamjet trish-
tuese nga stacioni i autobusëve
në Prishtinë dhe të marrin dek-
laratat e njerëzve të pashpresë,
ndonjëri syresh nisi të polemizojë
me ikanakët përmes fejsbukut.

Për këtë problem të mprehtë,
më në fund, u fol edhe në parla-

ment, por i vetmi person që nuk e
çeli gojën deri para dy ditësh për
këtë çështje të dhimbshme ishte
kryeshkaktari i saj, Hashim Thaçi,
i cili me një cinizëm të pashoq
fajin për ekzodin ia hodhi ngërçit
të gjatë paszgjedhor.

KEQPËRDORIMI I NEVOJËS PËR
LIBERALIZIMIN E VIZAVE
Në diskursin politik liberali-

zimi i vizave është gjithandej i
pranishëm, por për parinë e Ko-
sovës ky nuk është realizim i një
të drejte për çarkullim të lirë të
njerëzve të lirë, që me kursimet e
tyre dalin për ta parë botën, por
mundësi tepër e mirëseardhur
për t’ua hapur dyert qytetarëve
në zgripc të ekzistencës që, me
xhepat bosh e këpucët e shkye-
ra, të dalin jashtë me çdo kusht
dhe sa më shumë, në mënyrë që
të ruhet paqeja e brishtë sociale.

Është i njëjti koncept që ki-
shin dhe kanë Maqedonia e Ser-
bia, të cilat liberalizimin e vizave
e shfrytëzuan maksimalisht për
t’i nxjerrë shqiptarët në të katër
udhët e botës dhe për të zbatuar
pa zhurmë por substancialisht
pastrimin etnik të trojeve shqip-
tare.

Njeriu mbetet pa gojë kur
sheh zyrtarë të lartë të Kosovës, të
cilët, kur flitet për ekzodin, sh-
trembërojnë buzët dhe ankohen
se kjo dyndje po e prish imazhin
e Kosovës jashtë dhe po e shtyn
në pafund liberalizimin e vizave.
Ata, ashiqare, nuk i vret aspak fati
tragjik i të rinjve të Kosovës, të
cilët i gjen sot në stacione të tre-
nit apo të policisë gjithandej
Evropës Perëndimore, që nga
Malta e deri në Findlandë, duke u
dridhur nga të ftohtit e pashpre-
sa për të vetmin �faj� se vendi i
tyre, i kapur fund e krye nga ma-
fia, ua ka kthyer shpinën.

Këta politikanë të pafytyrë e
dijnë mirë se imazhin e Kosovës
nuk e dëmtojnë ikanakët, por po-
litikanët mafioz që ua kanë
vjedhur pasuritë dhe të ardhmen
jo vetëm këtyre që po ikun por
edhe gjeneratave që ende nuk
kanë lindur.

Sepse krejt Kosova e di se prej
pasluftës e deri më sot, veç të tje-
rash, me tri ndërmarrjet me të
mëdha publike të vendit, PTK-n,
KEK-n dhe Trepçën ka udhëhequr
Shiku; miliarda euro janë zhvatur
dhe kanë përfunduar në xhepat e
Thaçit dhe supotëve të tij,
ndërkaq rinia e Kosovës ka mbe-
tur me gishta në gojë; pa shkollim
adekuat, pa punë, pa të ardhme…

IDEALIZMI
I SHKËRMOQUR

Ekzodi aktual të lë pa gojë
edhe për diçka tjetër që është vë-
shtirë të jipet një shpjegim logjik:
qytetarët e Kosovës, shumica
dërrmuese e tyre, janë të infor-
muar dhe e dijnë se në asnjë vend
të botës, për 1000 arsye të njohu-
ra, nuk do të trajtohen si re-
fugjatë. 

Megjithatë ata i shesin shtë-
pitë, pronat, çdo gjë që kanë…, për
ta marrë, edhe në pikë të dimrit,
me gra e fëmijë, një rrugë përplot
rreziqe, e cila realisht nuk i çon
askund.

Kjo është tronditëse, sepse
edhe sot në mendjet e opinionit
botëror jetojnë skenat e papara,
kur qytetarët e Kosovës me t’u çli-
ruar vendi i tyre u kthyen masivi-
sht në shtëpite e djegura, i rindër-
tuan ato dhe filluan një jetë të
re…

Mjerisht, atë që nuk mundi ta
bëjë Serbia me dajak, me pushkë
e me topa për një shekull e gjy-
smë rresht, e bënë në kohë pa-
qeje Hashim Thaçi me shokët e
tij, sepse këta para se t’i vrasin sh-
presat e një pupulli, e plagosën
rëndë idealizmin e tij, idealizmin
e djemve dhe vajzave, burrave
dhe grave të Kosovës, që ishte i
rrallë në historinë e njerëzimit.

PËRFUNDIM
Zbrazja e Kosovës ka qenë një

synim i përhershëm i Serbisë për
t’ia ndryshuar asaj strukturën et-
nike, ndërkaq hesapet e Thaçit
janë diçka më ndryshe; me
dyndjen nga Kosova largohen
elementet potencial që nesër do
ta gjuajnë sërish veturën e tij me
patligjana e zyrën me gurë, deri-
sa do të vijë te ajo që, në këso ra-
stesh, zakonisht është e pash-
mangëshme, kur revolta do të
marrë forma e përmasa drastike,
dhe ikanakët e sotëm nesër, ba-
shkë me policinë, do të futen
nëpër zyra për t’i nxjerrë prej aty
kryekeqbërësit e Kosovës Hashi-
min, Kadriun dhe halabakët e
tjerë për t’i tërhequr pastaj zvarrë
bashkë me fotelet e buta nëpër
rrugët plot lloç të Prishtinës. 

Përfundimisht, kjo shkapër-
derdhje e frikshme e një populli,
ani se në pamje të parë duket
spontane, megjithatë për çdo
njeri normal është e qartë se ky
trafikim nuk do të mund të bëhej
në asnjë mënyrë pa dorën e zgja-
tur të organeve shtetërore të Ko-
sovës dhe të Serbisë. 

(xhafershatri.info)

ZBRAZJA E ORKESTRUAR 
E KOSOVËS Nga

Xhafer Shatri 

Në vitet 2009-2011,
sipas Ivica Daciq,
Serbia ka paisur me
pasaporta serbe
26’000 shqiptarë të
Kosovës. Tani së
fundit, kur Serbia
vendosi të mos u jap
pasaporta
biometrikë as
shqiptarëve e madje
as serbëve të
Kosovës, këtyre të
fundit që të mos e
braktisin Kosovën,
kosovarët gjejnë
forma të tjera për të
siguruar një
pasaport serb… 



Ademi siguron titullin me Dinamon
Dinamo Zagrebi dhe Arian Ademi kanë mbrojtur titullin në futbollin
kroat. Me fitoren e fundit ndaj Slaven Belupos, në tran-
sfertë, arritën deri te titulli i 30 me radhë. Golin për 3
pikë dhe trofeun e kampionit, e shënoi Amerk Gojak
në minutën e 48. Dinamo siguroi titullin në 6 javë
para përfundimit të kampionatit në Kroaci. Skua-
dra kroate tani mund të koncetrohet në gjysmë-
finalen e Kupës së Kroacisë , ku të martën
ardhshme do të përballet me Osijekun e Mu-
zafer Ejupit, në terrenin vendas.
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Fisnik NUHIU

Shkup, 21 prill – Të shtunën janë zh-
villuar ndeshjet e xhiros së 29 në
Ligën e Parë futbollistike të Maqe-
donisë së Veriut. Në takimin krye-
sore të javës, skuadra e Vardarit ar-
riti të shënon fitore përballë
Renovës me rezultatin 2:0, falë
realizimeve të sakta nga Najdenov
dhe Zhuninjo. Fitore në terrenin
vendas shënoi edhe Sileksi, që
mundi Rabotniçkin në Kratovë me
1-0, falë golit të Georgievit nga pika
e bardhë. Ndërkohë fitore në tran-
sfertë shënoi Bellasica dhe që
mundën Akademia Pandevin me
2-0. Skuadra e FC Shkupit merr fi-
toren e dytë radhazi në kampio-
nat, pasi mundi 3:0 Pobedën në
transfertë, ndërsa për ekipin nga

Çairi dy herë shënoi Angellov dhe
njëherë Serxhio. Tani Shkupi me
këto tri pikë ngjitet në pozitën e
katërt, ndërsa ndeshja e radhës
luhet të mërkurën në Çair kur
Shkupi është nikoqire e Akademija
Pandev. Shkëndija kthehet të fi-
tojë bindshëm, duke mundur 4:2
Makedonija Gj.P. Dy gola të Rade-
skit, realizimet e Imerit dhe Mu-
sliut, si dhe disa intervenime bra-
vuroze të portierit Bekim Rexhepi
ishin pikat kyçe të fitores së 20 se-
zonale të kuqezinjve. Ky epilog ka
lënë të kënaqur shefin e stafit tek-

nik Qatip Osmani, që gjithsesi kri-
tikon skuadrën për disa momente
të panevojshme lëshimi në rastet
kur krijohet epërsi bindëse. “Një
pjesë e parë cilësore në të cilën
shënuam tre gola dhe humbëm
edhe mundësi të tjera shënimi.
Pjesa e dytë më e dobët, e përsëris
shpesh këtë se na ndodh që pasi
krijojmë epërsi bindëse skuadra
pëson një rënie. Gjithsesi për ne
me rëndësi ishte të fitojmë dhe të
ruajmë diferencën, ndërsa lëshi-
met do të punojmë t’i mënja-
nojmë gjatë seancave stërvitore

megjithëse në gjithë këtë shfa-
qjeje negative e mira është se
ndodh vetëm kur kemi epërsi
bindëse. Por loja luhet 90 minuta
dhe ne si skuadër serioze duhet të
kemi koncentrim gjatë gjithë nde-
shjes”, deklaroi trajneri Qatip
Osmani pas ndeshjes me Makedo-
nija Gj.P.. Paraqitja bindëse në pje-
sën e parë dhe epërsia 3:0 stafit
teknik i mundësoi që në të dytën të
inkuarojë në lojë lojtarë që në nde-
shjet paraprake nuk kanë gjetur
hapësira të mjaftueshme për të
luajtur, ndërsa kjo praksë duket se
do të vazhdojë edhe në takimet e
radhës deri në mbyllje të kampio-
natit. “Realisht lojtarët që sot hynë
si zëvendësim kanë patur pak mi-
nutazh dhe në lojat e ardhshme
do të mundohemi që t’u japim
shanse edhe lojtarëve tjerë që nuk
kemi mundur t’i aktivizojmë deri
tani. Të shpresojmë që sa më sh-
pejtë të mbyllim çështjen e titullit
edhe pse kemi folur me lojtarët që
deri në fund do të mundohemi të
jemi serioz në secilin takim”, për-
fundoi trajneri Osmani.

Shkup, 21 prill - Janë luajtur takimet
e javës së 22 në Ligën e Dytë të Ma-
qedonisë së Veriut. Ndeshja derbi
e xhiros mes  Gostivarit dhe Vël-
lazërimit të Kërçovës është mbyllur
me barazimin 1:1. Pas dy fitoreve
ekipi i Gostivarit, nuk arriti që të
marrë fitore, që do ishte me shumë
peshë, pasi do vazhdonte të shpre-
sonte fuqishëm për atë pozitën e
dytë në renditje, që aktualisht që
mbahet nga Labunishti, të cilët
shënuan fitore minimale 1:0 në

transfertën e vështirë në Tetovë
ndaj Teteksit, me golin e Bojan
Spirkoskit. Korabi mundi Goblen
Juniorin në terren mysafir me re-
zultatin 2:0, falë golave të shënuar
nga Ujkan Muça dhe Edin Mersov-
ski. Ndërsa me po të njëjtin rezul-
tat 2:0, Pelisteri në Manastir mun-
di Skopjen. Struga Trim Lum si
mysafir me rezultatin minimal 1:0
mundi Genç Kalemlerin, dhe vazh-
don të ruaj kreun e tabelës në
Ligën e Dytë Perëndimit. Struga

Trim Lum pas 22 xhirove numëron
46 pikë, 8 pikë më shumë se Labu-
nishti i vendit të dytë, ndërkohë
Pelisteri me 33 pikë renditet në po-
zitën e 3, duke lënë pas vetes Gosti-
varin me 32 pikë. Në takimet e
Ligës së Dytë Lindje, Boreci ka shë-
nuar fitore të pastër 4:0 ndaj Var-
dar Negotinës, duke vazhduar se-
rinë e ndeshjeve pa gol të pranuar.
Ka vazhduar seria pozitive e Bre-
gallnicës, që shënoi fitore 3:0 ndaj
Detonit Junior. Tikveshi u ndal në

barazim 1:1 në transfertën në Ka-
menicë ndaj Sasas, Kit Go shënoi
fitore 2:1 ndaj Kozhuvit, ndërkohë
Partizan Obrshani pësoi disfatë në
terren vendas nga Plaçkovica me
rezultatin 2:0. (F.N)

Shkup, 21 prill - Gjatë vikendit në qytetin e Velesit
u organizua Kampionati shtetëror në mundje
për senior dhe kadet. Klubi i Mundjes Liria arriti
që në mënyrë bindëse të shpallet kampione te
seniorët, duke triumfuar me mbi 25 pikë dife-
rencë ndaj ndjekësit më të afërt, si dhe arriti të fi-
ton gjashtë nga dhjetë vendet e parë të mundsh-

me në garat individuale. Nga ana tjetër KM Liria
në konkurrencën e kadetëve u radhit në pozitën
e dytë, me vetëm një pikë më pakë se kampioni,
Ballkaneci. “Jemi të lumtur për arritjet e klubit
tonë. Me këto gara përfundoi garimi në Kupën e
Maqedonisë në mundje, ku merren parasysh
pikët e grumbulluara të klubeve në të gjitha
kampionatet zgjedhore dhe shtetërore në vitin
2019. Për ne është viti i pesë me radhë prej se ka
nisur ky garim që arrijmë të fitojmë dhe të domi-
nojmë dhe me plotë meritë fituam Kupën e Ma-

qedonisë”, theksojnë nga Klubi i mundjes Liria.
Pos pjesëmarrjes mjaft intensive në Kampiona-
tin Shtetëror për kadet dhe senior, KM Liria gjatë
fundjavës kishte edhe aktivitete ndërkombëta-
re. KM Liria me trajnerin Ramdan Shabani mori
pjesë në turnirin cilësor në Edrene të Turqisë, ku
garuan mundës nga vende të ndryshme. KM Li-
ria në këtë turnir u prezantua me pesë garues,
ndërsa arriti të fiton dy medalje. Trim Ismaili fi-
toi medalje të argjendtë, ndërkaq, Leutrim
Lumnjani fitoi medalje të bronztë. (F.N)

Samsonenko
braktis KH
Vardarin
Shkup, 21 prill - Biznesmeni rus
Sergej Samsonenko është tërhe-
qur nga finansimi i klubit të
hendbollit Vardar. Ai përmes një
komunikate ka informuar opi-
nionin se më nuk është në
mundësi të financoje as klubin e
hendbollit Vardar, pasi më herët
të njëjtin vendim e kishte sjell
edhe për KF Vardar.  “Prej 7 viteve
të kaluara në hendboll për fat të
keq po kalon viti i tretë që unë po
luftojë nga dita në ditë për të
mbajtur klubin, me borxhe dhe
kredi. Pas meje janë më shumë
se 5.000 të punësuar në kompa-
nitë e mija. Kam marrë shumë
premtime se do të kem ndihmë
për hendbollin, megjithatë kaloi
edhe viti i shtatë dhe ajo ndihmë
nuk është askund. Kjo është ar-
syeja për shkak të së cilës unë
nga sezoni i ardhshëm nuk do të
jem në gjendje të vazhdojë me
financimin e klubit të hendbollit
Vardar”, ka shkruar mes tjerash
Sergej Samsonenko.

Tetë muaj pritje,
Roshi e nis 
mbarë si titullar
Odise Roshi është rikuperuar
plotësisht nga dëmtimi i rëndë
që pësoi në gju gjatë gushtit të
vitit të kaluar. Tetë muaj pas kë-
putjes së ligamentit të kryqë-
zuar, Roshi është aktivizuar për
herë të parë si titullar, madje
fieraku luajti  për gjatë të gjithë
90 minutishin e takimit të
sotëm ndaj Anzhit. Skuadra
çeçene mundi fqinjët nga Dage-
stani me rezultatin 1:0. Në këtë
ndeshje u aktivizuan dhe dy sh-
qiptarët e tjerë të Ahmatit,
Bekim Balaj dhe Bernard Beri-
sha. Kontrata e Roshit me Ah-
matin përfundon në fund të kë-
tij sezoni. E ardhmja e fierakut
është ende e paqartë dhe ndo-
shta 6 ndeshjet e mbetura
mund të rezultojnë vendimtare
për vijimin ose jo të qëndrimit
të 27-vjeçarit në Rusi.

LIGA E PARË

Shkëndija s’ka të ndalur,
fiton edhe Shkupi

“Një pjesë e parë cilësore në
të cilën shënuam tre gola
dhe humbëm edhe
mundësi të tjera shënimi.
Pjesa e dytë më e dobët, e
përsëris shpesh këtë se na
ndodh që pasi krijojmë
epërsi bindëse skuadra
pëson një rënie. Gjithsesi
për ne me rëndësi ishte të
fitojmë dhe të ruajmë
diferencën, ndërsa
lëshimet do të punojmë t’i
mënjanojmë gjatë
seancave stërvitore”,
deklaroi Qatip Osmani

LIGA E DYTË ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gostivari barazon me Vëllazërimin

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

MUNDJE

KM Liria fituese e Kupës së Maqedonisë

Koha
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Arbër Zeneli ka marrë vë-
mendjen e mediave pas paraqitje-
ve shumë të mira te klubi i tij i ri,
Reims. Në janar Zeneli ishte tran-
sferuar te klubi francez nga Hee-
renveeni dhe në 10 paraqitje ka ar-
ritur të shënojë 2 gola e 3 asistime.
E formës së tij të mirë ia ka kush-
tuar një artikull AFP-ja që e ka titul-
luar “Zeneli, kosovari që ka push-
tuar Reimsin”. “Me dy gola e 3
asistime në 10 ndeshje me Stade
de Reims, kosovari Arbër Zeneli ka
dëshmuar se është një nga blerjet
më të mira të afatit kalimtar të ja-
narit në Ligue 1”, shkruan AFP. Tutje
në artikull thuhet se, “tregimi i
Arbër Zenelit është shkruar
ndërmjet dy vendeve, Suedisë, ku
kishte lindur dhe Kosovës së
prindërve të tij. Ai kishte filluar kar-
rierën në shtetin skandinav në mo-
shën 19 vjeçare te klubi Elfsborg.
Anders Svensson, kapiteni i kombë-
tares suedeze, që kishte thënë për
bashkëlojtarin e tij të ri se ‘ai ishte
një nga talentët më të mëdhenj që
ka parë’”. Zeneli shumë shpejta ar-
riti të dëshmonte fjalët e Svensso-
nit, duke fituar kampionatin Evro-

pian me U21 më kombëtaren e
Suedisë. Por, pas këtij momenti ën-
drra e tij hasi në vështirësi. “Pas ti-
tullit, nuk isha më titullar,
përkundër që në klub luaja rregul-
lisht”, kujton Zeneli. “Nuk ndjehe-
sha se isha në planet e kombëtares,
e kjo më zhgënjeu”. Por, më 2016 ai
u kontaktua nga Kosova, e sapo
anëtarësuar në UEFA dhe FIFA, dhe
lojtari vendosi të përfaqësonte ven-
din e prindërve të tij. Ku 25 vite më
parë ata ishin larguar nga lufta në
Kosovë për t’u vendosur në Suedi.
“Shumë kosovar duhej të largohe-
shin nga vendi i tyre”, thotë Zeneli.
“Kur kam zgjedhur Kosovën unë
kam zgjedhur me zemër. U ndjeva
i lumtur, por gjithashtu më kujtoi

sprovat nëpër të cilat familja ime
po kalonte. Përkundër që nuk kam
lindur atje, Kosova është në gjakun
tim dhe dua të jap çdo gjë për ven-
din tim”. E që nga atëherë, Zeneli
nuk i lënë punët në gjysmë. Pas një
fillimi të komplikuar, Kosova arriti
të ngjitej në vendin e parë në grup
në Ligën e Kombeve, duke kaluar
në Grupin C, pas fitores së fundit
ndaj Azerbajxhanit (4-0). Dhe kjo
falë ‘hat-trickut’ të parë nga anëso-
ri Zeneli, që ishte i pari në karrierë
për të. E në mars, ai shënoi edhe në
ndeshjen e parë të kualifikimeve
për Euro 2020, në barazimin prej 1
me 1 ndaj Bullgarisë. Paralelisht,
anësori kosovar pati një arritje të
madhe në dimër duke u bashkuar

me Stade de Reims pas tre sezone
e gjysmë te klubi holandez Hee-
renveen. “Arbëri shpejt bëri para-
qitje të jashtëzakonshme dhe ven-
dimtare. Gjithnjë ai është
provokues, përshpejtues, dhe
shpërthyes”, ishte shprehur trajne-
ri i tij David Guion. “Ai është djalo-
sh që është shumë i përfshirë në
klub dhe te kombëtarja e tij dhe ka
një energji të lartë në lojë. Me të
gjitha gjërat që ka përjetuar këtë
vit, është e kuptueshme që është
tani pak më tepër i njohur”. Zeneli
ka konfirmuar dëshirën e tij për të
luajtur për ndonjë klub më të
madh e nivel më të lartë,
megjithatë thotë se është shumë i
lumtur që është pjesë e Reimsit.

Boksieri shqiptar, Senad Gashi,
pësoi humbje me vendim unanim
në meçin kundër boksierit britanik,
Dereck Çisoras, i cili tani synon të
ndeshet me kampionin botëror të
peshave të rënda, Anthony Joshua.
Senad Gashi dhe Dereck Çisora u
ndeshen në palestrën “O2 Arena”
në Londër. Ky ishte njëri ndër dy
meçet që u zhvilluan sonte në këtë
palestër në kuadër të kategorisë së
peshave të rënda. Boksieri nga
peja, me prejardhje shkodrane,
nuk arriti ta dëshmojë veten
kundër Çisoras, , i cili në të kaluarën

është përballur me boksierë të
mëdhenj si Vitali Klitschko, Tyson
Fury e David Haye, dhe e humbi
meçin, në të cilin nuk kishte qenë
shumë aktiv. Meçi mes këtyre të
dyve nuk ishte tejet interesant, pasi
që Gashi preferonte t’i qëndronte
larg Çisoras. Madje, shqiptari kish-
te qenë afër rrëzimit në tokë në dy
raste qysh në dy rundet e para. Ne
rundin e tretë, Gashi e mori një vë-
rejtje nga gjyqtari pasi e goditi me
kokë kundërshtarin. Në rundin e
shtatë, Çisora e goditi Gashin pas
përfundimit të rundit dhe mori vë-

rejtje për këtë gjë. Britaniku ishte i
irrituar nga shqiptari, i cili nuk e
lejonte t’i vinte afër dhe e vononte
meçin. Gjyqtarët ia dhanë fitoren
me vendim unanim (100-90, 100-
91, 99-91) Çisoras, i cili kishte qenë
më i mirë gjatë dhjetë rundeve. Kjo
ishte disfata e tretë për Gashin 28-
vjeçar nga gjithsej 20 meçe, ndërsa
kundërshtari i tij 35-vjeçar e regji-
stori fitoren e 30-të nga gjithsej 39
meçe të zhvilluara në karrierë. Kjo
ishte fitorja e tij e tetë pa nokaut.
Pasi e mposhti Gashin, Çisora tani
synon meçin me Anthony Joshuan

më 1 qershor në palestrën “Madi-
son Square Garden” të Nju Jorkut.
Joshua aktualisht mban titujt e
kampionit në ËBA, ËBO, IBF e IBO
dhe Çisora me një fitore eventuale
do të bëhej kampion bote në këto

versione. Joshua planifikonte t’i
kryqëzojë dorëzat me Jarrell Mil-
ler më 1 qershor, por ky meç është
anuluar për shkak se sfiduesi i bri-
tanikut ka rezultuar pozitiv në kon-
trollin e antidopingut.

Ters për
Grezdën,
dënohet nga
Gjykata skoceze
Nuk ka qenë një sezon aspak i
lehtë për Eros Grezdën në Skoci.
Shqiptari u ble nga Rangersi për
2 milion euro nga skuadra e
Osijekut me shpresën e mirë që
të bënte një tjetër hap të rëndë-
sishëm në karrierën e tij, por nuk
ka gjetur veten. Si të mos mjafto-
nin problemet që ka në fushën e
lojës, shqiptari ka përfunduar
dhe në gjykatën skoceze. Grezdës
iu pezullua patenta duke qenë se
humbi  pikët e saj. Ai ka pak
muaj që jeton në Skoci, por
duket se po vuan shumë me rre-
gullat e qarkullimit. Gjakovari
kaloi një semafor me dritë të
kuqe dhe u paraqit në gjykatë ku
u shpall fajtor dhe iu hoq paten-
ta për 6 muaj. Shqiptari duhet të
paguajë dhe 350 paundë gjobë
për këtë shkelje. Kjo nuk ishte
shkelja e parë për të, pasi më
herët kishte humbur dhe 12 pikë
të tjera. Shpresojmë të zërë
mend dhe të zbatojë rregullat,
pavarësisht se duket e vështirë
duke ditur dellin e shqiptarit në
gjak

Ylli i ekipit kombëtar të Ko-
sovës dhe Werder Bremenit, Milot
Rashica, luajti për 73 minuta në di-
sfatën 1:0 të klubit të tij në nde-
shjen ndaj Bayern Munichut.
Bayern Munichu arriti të sigurojë
fitore me epërsi minimale 1:0 në
ndeshjen kundër Werder Breme-
nit, e cila u zhvilluar sot në stadiu-
min “Allianz Arena” dhe ishte e
vlefshme për xhiron e 30-të të Bun-
desligës. Skuadra e Niko Kovacit e
dominoi plotësisht këtë ndeshje,

aq sa as Milot Rashica, i cili i kish-
te shënuar 5 gola dhe i kishte asi-
stuar dy të tjera në gjashtë nde-
shjet paraprake, nuk arriti ta
dëshmojë veten në 73 minutat që
luajti. Whoscored.com e vlerësoi
Rashicën me notën 6.37, më të ulet
se shtatë bashkëlojtarë të tij në
Werder Bremenit. Kosovari e pati
një goditje drejt portës gjatë kë-
saj ndeshjeje, dhe 75 për qind të
pasimeve të tij ishin të sakta. Ai e
preku topin 25 herë këtë ndeshje,

një më pak se edhe portieri i Bayer-
nit Munichut, Sven Ulreich.
Megjithatë, ai ishte lojtari i dytë
me më së shumti driblime të kom-
pletuara (2) në fushë, një më pak
se Robert Lewandowski. Edhe pse
Rashica nuk arriti të shkëlqejë në
këtë ndeshje po aq sa në ndeshjet
paraprake, mungesa e tij ishte e
vërejtshme pas minutës së 73-të,
kur u zëvendësua, pasi vetëm dy
minuta më vonë, Bayerni e shënoi
golin e fitores.

Hekuran Kryeziu i mungoj Ko-
sovës në ndeshjen e parë të vitit
kundër Danimarkës, për shkak
të lëndimit që e pësoi me Zuri-
chun. Pa kaluar një muaj me-
sfushori kosovar është lënduar
sërish. Ai u largua nga loja në
minutën e 15-të në ndeshjen
kundër Luganos ku Zurichu
humbi 3-0. Kryeziu do ti nënsh-
trohet skenimeve mjekësore
për të parë shkallën e lëndimit,

por ekziston mundësia që ai të
mungoj deri në 4 javë. 

Senad Gashi pëson humbje nga Çisora
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rashica me shokë s’mund ta ndalin BayerninKryeziu i pafat, rrezikon 
të mungoj një muaj

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

“Zeneli, kosovari që 
ka pushtuar Reimsin”

“Me dy gola e 3
asistime në 10
ndeshje me Stade de
Reims, kosovari Arbër
Zeneli ka dëshmuar
se është një nga
blerjet më të mira të
afatit kalimtar të
janarit në Ligue 1”,
shkruan AFP
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Pasi gjatë karrierës i kishte fi-
tuar edhe titujt e Premierligës dhe
të La Ligës, superylli portugez, Cri-
stiano Ronaldo, e ka shtuar edhe ti-
tullin e Serisë A në koleksionin e tij
me klubin e ri, Juventusin. Cristiano
Ronaldo shkruan historinë! Ligë
tjetër, i njëjti rezultati: titulli i ligës
vendore për superyllin portugez,
shkruan Goal.com. Pasi që Juven-
tusi e siguroi titullin e Serisë A me fi-
toren 2:1 kundër Fiorentinës të sh-
tunën, Ronaldo u bë lojtari i parë
që i fiton titujt e tri ligave më të
mëdha të Evropës: Serie A, Premier-
liga dhe La Liga. Rëndësia e kësaj
arritjeje do të vihet në dyshim nga
shuam tifozë të futbollit, veçanëri-
sht pasi që kjo vjen vetëm katër ditë
pas eliminimit tronditës nga Liga e
Kampionëve në duart e Ajaxit, që
përkundër që ka skuadër më të lirë,
ishte shumë më emocionues këtë
sezon në Evropë. Arritja e Ronaldos
nuk ishte e papritshme pasi që ky
është titulli i tetë radhazi i Serisë A

për Juventusin, me ende pesë nde-
shje të mbetura deri në fund të se-
zonit, dhe në asnjë pikë të sezonit
nuk dukej se ndonjë klub do t’ia rre-
zikonte titullin Ronaldos dhe ba-
shkëlojtarëve të tij. Juventusi kishte
qenë favorit për këtë trofe edhe
para se të transferohej Ronaldo nga
Real Madridi verën e kaluar. Por,
transferimi i pesë-herë fituesit të
Topit të Artë duket se e bëri titullin
e Serisë A edhe më të sigurt për
“Zonjën e Vjetër”. Megjithatë, Ro-

naldo e përdori këtë transferim për
ta thumbuar rivalin e tij të vjetër,
Lionel Messin, i cili duket se do ta
përfundojë karrierën e tij duke qenë
vetëm futbollist i Barcelonës. “Unë
kam luajtur në Angli, Spanjë, Itali,
Portugali dhe për ekipin kombëtar,
ndërsa ai është ende në Spanjë.
Ndoshta ai ka nevojë më shumë për
mua. Për mua, jeta është sfidë”, ish-
te shprehur Ronaldo. Të qenit loj-
tari i parë që e fiton titullin në tri li-
gat më të mëdha të Evropës është

një arritje e madhe për Ronaldon,
mirëpo për shkak të nivelit të ulët të
garës për titull në Serie A, kjo ar-
ritje nuk duket se e përforcon pre-
tendimin se Ronaldo është futbolli-
sti më i mirë i të gjitha kohëve.
Triumfi në Ligën e Kampionëve me
një ekip të tretë – një që s’e ka fituar
këtë titull të kampionit evropian që
nga viti 1996 – kjo është një sfidë e
madhe. Mirëpo, për dallim nga Se-
rie A, kjo gjë nuk po rezulton të jetë
e lehtë për Ronaldon.

Unay Emery është trajneri që
ka vendosur rekordin e më shumë
fitoreve si drejtues i Arsenal në 50
ndeshjet e para me këtë skuadër
(32 fitore). Rekordi i mëparshëm
mbahej nga George Allison (28 fi-
tore në 50 ndeshje). Gjithsesi,
spanjolli shprehet se ai dëshiron
që të lërë gjurmë te skuadra e
“topçinjve” duke fituar diçka të
rëndësishme. “Për mua si trajner
kjo është diçka e rëndësishme,
por unë dua t’i fitoj të gjitha nde-
shjet që luaj. Dhe, mbi të gjitha,

dua që të fitoj diçka të rëndësish-
me për skuadrën këtë sezon. Jam
krenar për lojtarët që kam, jam
krenar për klubin dhe fansat si
dhe për sezonin që kemi bërë, atë
që kemi arritur deri më tani. Kemi
ende shumë për të bërë, pasi
mund të fitojmë Europa League
dhe të përmirësohemi në Premier
League”, tha Emery. 

Ky është sezoni i parë i Emery
në stolin e Arsenal, ku zëvendë-
soi trajnerin legjendar Arsene
Wenger. “Duam të kualifikohemi

në Champions seoznin tjetër.
Duhet të jemi të fokusuar 100%
në çdo ndeshje për t’ia dalë

mbanë”, tha Emery. Arsenal do të
luajë sot ndaj Crystal Palace në
Premier League.

MLS nuk 
bën dot pa
mua, ndaj
mund të
kritikoj këdo
Sulmuesi suedez Zlatan
Ibrahimovic e konsideron ve-
ten një “Zot” në Kampionatin
Amerikan të Futbollit (MLS).
Pas ndeshjes që LA Galaxy fitoi
2-1 ndaj Houston Dynamo, ku
ai ishte protagonist i fitores,
sulmuesi 37-vjeçar lëshoi një
deklaratë thumbuese në
zonën miks. Ibrahimovic ishte
i indinjuar me vendimin e gjy-
qtarit dhe aplikimin e VAR në
këtë sfidë. “Gjyqtari mund të
bëjë një gabim, por ai që është
sipër tij në kabinë apo kudo
qoftë, para një ekrani, nuk
mund të gabojë. E pamë të
gjithë që faulli ishte jashtë
zone, ndaj nuk ishte penallti.
Nuk dua të ankohem shumë,
por ai që qëndron para ekranit
ishte duke pirë kafe ndërkohë
që ndodhi gjithçka dhe nuk e
pa lojën”, tha Ibrahimovic.
“Gjyqtari nuk vajti as të shohë
pamjet dhe kjo më habit. Nuk
e di nëse kjo është një çështje
egoje apo jo. Nuk dua të jem
shumë kritik, pasi e di që MLS
mund të më ndëshkojë. Gjith-
sesi, duke qenë se MLS nuk
bën dot pa mua dhe unë jam
vetë MLS, atëherë nuk shqetë-
sohem aspak për kritikat që
bëj dhe për këto që them”, u
shpreh Ibrahimovic.

Një sulmues 17-vjeçar argjenti-
nas mund të jetë Messi i ri. Kështu
mendon trajneri Pep Guardiola, që
është gati të investojë 25 milionë
euro për të sjellë në Premier Lea-
gue sulmuesin Thiago Almada, që
aktualisht luan me Velez Sarsfield
në Argjentinë. Lajmin e ka konfir-
muar e përditshmja britanike “The
Sun”. Ajo shkruan se skuadra e
Manchester City thuajse ka mbyl-
lur marrëveshjen për të sjellë në
Premier 17-vjeçarin, që mund të
luajë edhe si mesfushor. Për Alma-
da ky është sezoni i tij i parë në
skuadrën e parë me ekipin e Velez
në Primera Divizion, ku në 16 nde-
shje ka realizuar 3 gola. Ai është
pjesë e kombëtares U-20 të
Argjentinës dhe do të luajë me
skuadrën kombëtare edhe në tur-
neun kontinental të kësaj grupmo-

she këtë verë. Problemi i vetëm për
skuadrën e Manchester City do të
jetë një vendim nga FIFA për të bl-
lokuar merkaton. Kjo mund ta
detyrojë lojtarin të transferohet në
një ekip tjetër. Për këtë arsye, në

rast se merkatoja e City do të bl-
lokohet, klubi britanik po mendon
të transferojë lojtarin në La Liga,
te skuadra e Girona dhe më pas ta
sjellë në Premier kur të përfundojë
pezullimi.

Barcelona ofron
170 milionë euro
për Rashford
Barcelona nuk heq dorë nga sul-
muesi 21-vjeçar i Manchester
United, Marcus Rashford dhe për
të është gati të bëjë çdo çmendu-
ri. Sipas të përditshmes britanike
“Express”, skuadra spanjolle ka
rritur ofertën për talentin e
kombëtares angleze në 170 mi-
lionë euro, duke vënë në dyshim
të ardhmen e lojtarit me “djajtë”
në Premier Ligë. Kontrata aktua-
le e Rashford me Manchester
United skadon pas një viti dhe
palët ende nuk kanë vendosur
për ta rinovuar atë. Kjo ka shtyrë
skuadrën katalanase që të inte-
resohet për sulmuesin dhe të
rritë presionin tek ai, që të tran-
sferohet në “Camp Nou” sezonin
tjetër. Kjo situatë ka vënë në pa-
nik skuadrën e United, që duhet
të bindë lojtarin të qëndrojë.
Oferta e parë që spanjollët kanë
bërë pak muaj më parë ka qenë
100 milionë euro, por graduali-
sht ajo është rritur dhe sot skua-
dra e Barcelonës është gati të
ofrojë 170 milionë euro. Një
shumë marramendëse, por që ia
vlen për një talent si Rashford (27
gola në 106 ndeshje me fanellën
e United), që mund të luajë në
krah të Messit sezonin tjetër.

Nuk dua rekorde, por të fitoj diçka të madhe me Arsenalin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zbulohet “Messi i ri” në Argjentinë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ronaldo, lojtari i parë që
i fiton tri ligat e mëdha

Pasi që Juventusi e siguroi
titullin e Serisë A me
fitoren 2:1 kundër
Fiorentinës, Ronaldo u bë
lojtari i parë që i fiton titujt
e tri ligave më të mëdha të
Evropës: Serie A,
Premierliga dhe La Liga
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Philadelphia është një fitore
larg gjysmëfinaleve të play off-it
në Konferencën e Lindjes, pas fito-
res 112-108 ndaj Brooklyn dhe ta-
shmë udhëheq 3-1 serinë e nde-
shjeve. LaVert realizoi 25 pikë,
mbështetur edhe nga Russell e Al-
len me nga 21 pikë secili, por që
s’mjaftuan për të evituar humbjen
e skuadrës së Nets. Për Phila-
delphia u dallua Embiid me 31 pikë
e 16 rebaund, ndërkohë që mirë u
paraqit edhe Harris me 24 pikë, një
dyshe që bëri diferencën në parket.
Në Lindje fitoi edhe Milwaukee, që
mposhti 119-103 Detroit dhe
udhëheq 3-0 serinë e ndeshjeve
çerekfinale mes dy skuadrave. Një
dominim absolut i skuadrës së

Bucks, që edhe sot pati epërsi në
fushë, duke e merituar fitoren. 7

lojtarë të Milwaukee realizuan mbi
10 pikë, me Middleton që ishte

shënuesi më i mirë me 20 pikë. Për
Detroit u dallua Griffin me 27 pikë,
por i vetëm nuk pati asnjë shans
të mposhtë miqtë. Po 3-0 udhëheq
serinë e ndeshjeve çerekfinaleve
edhe skuadra e Houston, që mun-
di 104-101 Utah Jazz jashtë fushe,
ndeshje e vlefshme për Konfe-
rencën e Perëndimit. Edhe pse Jazz
e udhëhoqën ndeshjen shumicën
e kohës, gabuan pikërisht në fund.
Harden realizoi 22 pikë e 10 asist,
shënuesi më i mirë për Houston,
duke i bërë të pavlefshme 34 pikët
e Mitchell për Utah. Ekuilibër në
përballjen mes Denver dhe San
Antonio në Perëndim, me Nuggets
që fituan sot 117-103 dhe barazojnë
2-2 serinë e ndeshjeve. Një nde-
shje me dy pamje, më e mirë për
San Antonio në të parën, që u shkë-
put deri në 12 pikë falë Aldridge
(24 pikë). Gjithsesi, në pjesën e
dytë erdhi reagimi i Denver, që
përmbysi shifrat me Jokic (29 pikë)
dhe Murray (24 pikë).

Nuk tërhiqem pa
fituar edhe një
titull kampion
në Formula 1
Pas deklaratës së Bernie Ecclesc-
tone se Sebastian Vettel mund të
largohet nga Ferrari në fund të
këtij sezoni, ka Ardhur replika e 4
herë kampionit të botës. “Unë
nuk do të qëndroj aq gjatë në
Formula 1 sa ka qëndruar ai, por
kam një objektiv: Tetë fitoj të
paktën një titull kampion me
Ferrarin. Ndaj, pa e realizuar këtë
objektiv nuk largohem”, u shpreh
Sebastian Vettel. “Ndihem në
formën optimale, e di shumë
mirë atë që po bëj dhe jam në
gjendje të bëj edhe autokritikë
kur gaboj. Jam ende shumë am-
bicioz me veten dhe kam prit-
shmëri të lartë nga vetja dhe Fer-
rari këtë sezon. Më pëlqen të
pilotoj, ndaj tërheqja nga sporti
është ende larg për mua. Jam i
lumtur që garoj në Formula 1 dhe
do ta tregoj se sa vlej edhe këtë
vit”, tha Vettel.

Publicitet

NBA

Houston e Milwaukee
pranë gjysmëfinaleve

Milwaukee Bucks dhe
Houston Rockets janë
me një këmbë në fazën
tjetër të play off-it në
NBA. Skuadra më e
mirë e sezonit të
rregullt është shumë e
fortë për Detroit
Pistons që u mposht
edhe në ndeshjen e
tretë nga Milwaukee
Bucks që tashmë
kryeson bindshëm 3-0
serinë mes tyre
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Opozita e re zyrtarizoi të prem-
ten (19.04.2019) në Parlament for-
mimin e 2 grupeve të reja parla-
mentare për të mundësuar kështu
funksionimin pothuajse normal
të Parlamentit shqiptar me 102
deputetë. Sipas Kushtetutës
duhen 140 deputetë pjesëmarrës
në Kuvend. Njëri grup quhet ”Gru-
pi Parlamentar Demokratik” dhe
drejtohet nga deputetja e Partisë
Demokratike, (PD) Rudina Hajda-
ri, e cila refuzoi vendimin e PD, në
shkurtin e kaluar, për të hequr
dorë nga mandati i saj parlamen-
tar. Në këtë grup bën pjesë edhe
deputeti  i PD, Myslim Murrizi, që
si Hajdari refuzoi të njëjtin ven-
dim si edhe 6 deputetë që morën
mandatin nga Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve prej listës së kandi-
datëve për deputetë të PD, në
zgjedhjet parlamentare 2017. Gru-
pi tjetër parlamentar opozitar, i
quajtur “Grupi i Pavarur” është for-
muar nga deputetët e rinj të Lë-
vizjes Socialiste për Integrim, po
nga listat e kandidatëve për depu-
tetë dhe përbëhet po nga  8 depu-
tetë.

Kryetarja e Grupit Parlamen-
tar Demokratik, deputetja e PD,
Rudina Hajdari dha të premten
detaje për orientimin e grupit dhe
synimet e tij. “Grupi Parlamentar

Demokratik është formuar në për-
puthje të plotë me Rregullat e Pro-
cedurës së Parlamentit, ligjet në
fuqi dhe Kushtetutën e Shqipërisë.
Ky grup formohet sipas një orien-
timi të djathtë politik që synon
zgjidhjen e krizës politike përmes
reformimit të sistemit elektoral
politik; përfaqësimin e vërtetë dhe
integritetin e demokratëve, të
opozitës së qytetarëve në Parla-
ment; integrimin e Shqipërisë në
BE”  theksoi kryetarja e grupit, Ru-
dina Hajdari. Por po kaq e rëndë-
sishme sa synimet e grupit duket

edhe ideja e një alternative të re
politike të djathtë. Rudina Hajda-
ri e artikuloi mjaft qartë kur thek-
soi se „grupi i saj parlamentar po
ecën drejt shndrrimit në një forcë
të re politike”.

SITUATA POLITIKE – NË FAVOR
TË LINDJES SË ALTERNATIVËS SË

RE OPOZITARE
Situata politike në Shqipëri e

favorizon idenë e Rudina Hajdarit.
Janë dy opozita, që burojnë po nga
PD, që kanë qëndrime të  kundër-
ta ndaj angazhimit në procesin

politik, pjesëmarrjes në zgjedhjet
lokale: opozita e re në Parlament
deklaron pjesëmarrjen, tjetra, në
rrugë e sheshe deklaron mospje-
sëmarrjen, për sa kohë nuk do të
jetë larguar kryeministri Rama
dhe nuk do të jetë ngritur një qe-
veri kalimtare që të „organizojë
zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

Krijimi i një force të re politike
të djathtë do t’i lejojë opozitës së
re parlamentare të regjistrohet në
KQZ si subjekt politik, të paraqesë
kandidatët e vet brenda afateve
kohore të parashikuara në Kodin

Elektoral dhe të përgatitet për fu-
shatën elektorale. Por shpresat që,
opozita e re e përfaqësuar me gru-
pin parlamentar demokratik dhe
ajo e protestave, të marrin pjesë
në zgjedhjet lokale si një opozitë e
tërë nuk janë shuar. Për me tepër
zyrtarizimi i 2 grupeve parlamen-
tare opozitare është shoqëruar me
përsëritjen e apelit nga faktori
ndërkombëtar, drejtuar PD dhe
LSI , që të marrin pjesë në
zgjedhjet lokale si një opozitë e
plotë. “Opozita ka nevojë për të bi-
seduar me njëra- tjetrën dhe me
qeverinë për të gjetur një zgjidhje
për një pjesëmarrje të plotë në
zgjedhje. Është koha për dialog,”
apeloi këtë fundjavë Ambasadori
i BE në Tiranë, Soreca.

PD – NUK DO LEJOJMË
ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE

LOKALE
Por shenjat se palët mund të

ulen në tryezën e bisedimeve ende
mungojnë. Kryeministri Rama ka
deklaruar në mënyrë të përsëritur
se „mandati që i kanë dhënë vo-
tuesit PS, të qeverisë vendin deri
në 2021, nuk mund të negociohet.
PS nuk jep pushtet në tavolinë.
Opozita të vijë në pushtet me anë
të votës, konkurrimit në zgjedhjet
parlamentare të rradhës, në 2021.”

Në aksionin e deritanishëm
politik të opozitës janë vetëm pro-
testat dhe jo dialogu. Protestat e
saj antiqeveritare rifillojnë në
muajin e ardhshëm, më 11 Maj.
Por përve  mospjesëmarrjes PD
deklaroi së fundmi, se do “të pa-
mundësojë përmes përshkallëzi-
mit të aksionit opozitar dhe qyte-
tar, mbajtjen e zgjedhjeve fasadë,
të diktuara nga krimi i organizuar
dhe paratë e pista që shkatërrojnë
demokracinë dhe vullnetin e qyte-
tarëve shqiptarë”. (DW)

Serbia brenda ditës po e humb
nga një milion euro për shkak të
taksës që Kosova e ka vënë ndaj
mallrave të Serbisë dhe deri më
tash ajo është dëmtuar për 147,9
miliona euro, ka thënë për gazetën
“danas” ministri i Tregtisë i Serbisë
Rasim Lajiq.

Ai ka shtuar se tash e një kohë
të gjatë dhe në vazhdimësi nga kjo
masë po humbin nga mbi një mi-
lion euro në ditë, transmeton
Koha.net.

Lajiq, megjithatë nuk e di se ci-
lat masa konkretisht i ka menduar
presidenti i Serbisë Aleksandar
Vuçiq kur para disa ditësh kishte
paralajmëruar se në vigjilje të
Shëngjergjit, nëse nuk ndërprite
taksa e Kosovës, do t’i vendosë
kundërmasat. Se cilat do të jenë
ato masa, Vuçiqi do t’i deklarojë
në udhëheqje të partisë së tij, ka
thënë ai.

“Nuk e di cilat do të jenë
kundërmasat. Nëse ne i ndalojmë
kamionët e Kosovës, kjo do të
thotë se duhet ndaluar edhe ka-
mionët që nga BE-ja shkojnë në
Kosovë e në këtë rast do të kishim
problem me Evropën. Ekziston
edhe opsioni i suspendimit të
Marrëveshjes së Brukselit, porse
kjo do të ishte çështje politike”, ci-
ton “danas të ketë thënë Lajiq.

Ideja e Qeverisë serbe në fillim
ka qenë që të pritet presioni i ba-
shkësisë ndërkombëtare ndaj
fqinjëve të jugut që të hiqet tak-
sa. Paralajmërimi i Vuçiqit se Ser-
bia do të mundë t’i vendosë
kundërmasat, është dëshmi se ky
presion, edhe nëse ka pasur, nuk
ka qenë i suksesshëm . Në nivelin
vjetor, humbja e Serbisë nga taksa
që e ka bënë Kosova ndaj mallrave
të saj, pritet të jetë mbi 500 mi-
lionë euro . (Koha Ditore)

Një pazar që organizohet në
Fushë-Kosovë çdo të diele i cili
njihet në publik si “pazari i kerreve”,
por aty përveç veturave gjinden
edhe të gjitha gjësendet tjera si
pajisje shtëpiake, tekstil etj, është
organizuar edhe sot. E ajo që ka
rënë në sy edhe vetura zyrtare e
Republikës së Kosovës.

Kjo 3Z nuk ka dalë në shitje por

një zyrtar i saj ka dalë për të bërë
pazar, të cilën e ka parkuar pranë
kësaj hapësire. Ditë më parë një
veturë zyrtare u keqpërdor për të
kryer marrëdhënie intime. Ndërsa
në të kaluarën të njëjtat janë sh-
frytëzuar për të blerë somborka
dhe për të kryer punë tjera private.
Se çfarë pazari po kryen ky zyrtar
nuk dihet.

KUNDËRMASAT E SERBISË NDAJ KOSOVËS

Ndalimi i kamionëve apo suspendimi
i Marrëveshjes së Brukselit

“Nuk e di cilat do të
jenë kundërmasat.
Nëse ne i ndalojmë

kamionët e Kosovës,
kjo do të thotë se duhet

ndaluar edhe
kamionët që nga BE-ja
shkojnë në Kosovë e në

këtë rast do të kishim
problem me Evropën.

Ekziston edhe opsioni i
suspendimit të

Marrëveshjes së
Brukselit, porse kjo do

të ishte çështje
politike”, citon “Danas”

të ketë thënë Lajiq

Keqpërdoren veturat
zyrtare në Kosovë

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

DW: Çfarë synon opozita
e re në Shqipëri?

“Grupi Parlamentar
Demokratik” duket se
parashikon
shndërrimin në një
forcë të re politike të
djathtë. Po duket një
alternative e djathtë
politike në horizont?
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E diela e Pashkëve është përgjakur në
Sri Lanka, si pasojë e 6 shpërthimeve në tri
kisha dhe në dy hotele. Ka shkuar në 156
numri i të vdekurve nga gjashtë sulmet
me bombë që goditën kishat dhe hotelet
luksoze të Shri Lankës, por pritet që num-
ri i viktimave të rritet. Sipas një zyrtari që
nuk deshi të identifikohej, dy nga
shpërthimet dyshohet të jenë kryer nga
sulmues vetëvrasës. Besimtarë dhe mysa-
firë hotelesh janë në mesin e të vrarëve, i
tha ai agjencisë së lajmeve Associated
Press.

Autoritetet thonë se u raportua për 6
shpërthime, ndërsa në shënjestër kanë
qenë tri kisha në Kochchikade, Katuwapi-
tiya dhe Batticaloa, të gjitha në kryeqyte-
tin Colombo. Ngjarja ka ndodhur kur be-
simtarët filluan kremtimin e të dielës së
Pashkëve. Shpërthimet duket se kanë
qenë të koordinuara, pasi kanë ndodhur
rreth orës 8:45 sipas kohës lokale.

Ndërkohë mediat lokale raportojnë se

në të njëjtën kohë, në kryeqytet, u goditën
hotelet Shangri-La dhe Kingsbury.

ASNJË PËRGJEGJËS PËR SULMIN
Ende askush nuk ka marrë përgjegjë-

si për sulmin vdekjeprurës. Por thuhet se
luftëtarët e kthyer nga grupi i Shtetit Isla-
mik mund të paraqesin një kërcënim në
vend.

PRESIDENTI KËRKON HETIM,
KRYEMINISTRI TAKIM URGJENT

Presidenti Maithripala Sirisena
nëpërmjet një deklaratë ka bërë thirrje që
njerëzit të qëndrojnë të qetë dhe të mbë-
shtesin autoritetet në hetimet e tyre.

Kryeministri Ranil Wickremesinghe ka
zhvilluar një takim urgjent.

Ndërsa në në Twitter, Ministri i Financa-
ve Mangala Samaraweera tha se sulmet u
dukën si një “përpjekje e koordinuar mirë
për të krijuar vrasje, sakatim dhe anarki”
duke  vrarë “shumë njerëz të pafajshëm”.

LIDERËT E BOTËS TË 
TMERRUAR NGA SULMI

Një numër i vendeve të botës janë
shprehur të shokuar dhe kanë dënuar
sulmet në kisha dhe hotele në Shri Lanka
që lanë më shumë se 150 njerëz të
vdekur dhe qindra të tjerë të plagosur.

Një burim nga spitali i Colombos i
tha agjencisë së lajmeve, AFP, se në me-
sin e të vdekurve kishte edhe amerikanë,
britanezë dhe danezë pa dhënë më
shumë detaje.Kryeministri indian, Na-
rendra Modi, e quajti “një shpërthim i
tmerrshëm” dhe tha se vendi i tij është
me popullin e Shri Lankës.

”Dënojmë fuqishëm shpërthimet e
tmerrshme në Shri Lanka, nuk ka vend
për një barbarizëm të tillë në rajonin
tonë, India qëndron në solidaritet me
popullin e Shri Lankës, ngushëllime e
mia janë për familjet e të vdekurve dhe
lutjet me të plagosurit”, tha Modi në
Twitter .

Gjendje alarmante e vetëvrasjeve mes radhëve
të policisë në Francë. Sipas të dhënave më të
fundit policët që vetëvriten janë më të shumtë
në numër se ata që vriten në detyrë.  Me qindra
agjentë policie në Francë u mblodhën në he-
shtje para komisariatit të Montpelie, ku një ko-
legia e tyre 48 vjeçare, nënë e dy fëmijëve, vrau
veten. Me lot në sy ata i dhanë lamtumirën
agjentes së fundit të policisë që është vetëvrarë
me armën e shërbimit me një plumb në zemër.
Bëhet fjalë për vetëvrasjen e 28 në radhët e for-
cave të rendit, që nga fillimi I këtij viti. Sipas sin-
dikatave, në të njëjtën periudhë të një viti më
parë, numri ishte 14. Vetëm një ditë më parë një
tjetër agjent 25 vjeçar u gjet i pajetë në banesën
e tij në periferi të Parisit. Ai I përkiste divizionit
rajonal për sigurinë rrugore dhe punonte në
shkolla Në vitin 2018 sipas të dhënave të mini-
strisë së brendshme, në Francë ishin 35 agjentët
e policisë që u përpoqën të vrisnin veten me
armën e shërbimit, këtyre u shtohen dhe 33
anëtarë të xhandarmerisë të vetëvrarë. Sipas
psikologëve një nga arsyet kryesore është stresi
si pasojë e atentateve që goditën Francën në vi-
tin 2015, por kjo është vetëm një pjesë e arsyeti-
mit. Ministri i Brendshëm Kastane premtoi se
do të përshpejtonte aktualizimin e planit anti –
vetëvrasje të nisur në vitin 2018 nga paraardhësi
i tij. Përveç rekrutimit të psikologëve, dhe re-
duktimit të kohës që agjentët mund të mbajnë
armët jashtë shërbimit, tashmë do të ketë dhe
një njësi alarmi dhe një numër telefoni të po-
saçëm që do të jetë në shërbim 24 orë

Dy janë arsyet kryesore, e para
sepse njerëzit e shohin këtë formë
pagese si një mënyrë për të qenë
më të vetëdijshëm mbi sasinë dhe
mënyrën e harxhimit të parasë. Ar-
syeja tjetër ka të bëjë me faktorin
identitet, vetë zviceranët identi-
fikohen me pagesën me ‘para në
dorë’, sepse ashtu e shohin veten. 

Zvicra ka përmbysur tendencat
ndërkombëtare, duke ri stampuar
kartëmonedhën me vlerën më të
lartë prej 1000 frangash zvicerane.
Kartëmonedha e re ka prerje më të
vogël se e mëparshmja dhe tregon
dy njerëz teksa shtrëngojnë duart
mbi një glob, imazhi në fjalë është
shumë domethënës, sipas SNB
(banka ndërkombëtare zvicerane).

Sipas shifrave të fundit të SNB-
së, ka më shumë se 48 milionë prej
tyre në qarkullim, duke përbërë
rreth 60% të vlerës së të gjitha

kartëmonedhave në Zvicër. Kjo
‘ringjallje’ vjen në një periudhë ku
vendet e tjera të Europës janë duke
zhdukur paranë e tyre vendase dhe
janë gjithnjë e më shumë të drej-
tuar tek pagesat me kartë krediti,
edhe pse me norma të ndryshme
nga një vend në tjetrin.

Zëvendës kryetari i SNB-së
Fritz Zurbruegg e përshkroi page-
sën me ‘para në dorë” si një feno-
men kulturor dhe pikërisht 1000
franga zvicerane korrespondon
saktësisht me atë që njerëzit duan.
Në Zvicër paraja ‘cash’ mbetet me-
toda dominante e pagesës. Shu-
mica e njerëzve mbajnë para me
vete, si për blerje të vogla ushqi-
more gjatë ditës, për të paguar ber-
berin e shërbime si këto, ashtu
edhe për pagesa më të mëdha si
faturat e ndryshme që behën në
postë.

Nëse ju paguani me 100 franga
në një kafene, askush nuk do t’iu
shoh shtrembër, është mëse nor-
male. Shumë banka ju lejojnë të
tërhiqni nga bankomatet shuma
deri në 5’000 franga/në ditë (ose
10’000 franga/në muaj) pa nevojën
e një njoftimi paraprak. Të blini një
makinë me para në dorë është
gjithashtu një fenomen mëse nor-
mal.

Përse Zviceranët preferojnë pa-
ratë cash?

Dy janë arsyet kryesore, e para
sepse njerëzit e shohin këtë formë
pagese si një mënyrë për të qenë
më të vetëdijshëm mbi sasinë dhe
mënyrën e harxhimit të parasë.

Kështu keni më shumë kontroll
mbi shpenzimet dhe nuk mbeteni
asnjëherë pa para nëse makina
POS është jashtë funksioni.

Arsyeja tjetër ka të bëjë me fak-

torin identitet, vetë zviceranët iden-
tifikohen me pagesën me ‘para në
dorë’, sepse ashtu e shohin veten.
Ata e shohin veten ndryshe nga
fqinjët e tyre europianë, dhe i
ruajnë me fanatizëm ato tradita që
i veçojnë, si gjuha, sistemi politik
edhe monedha, -është shprehur
Miguel Brandi (psikolog dhe pro-
fesor në Universitetin e Bazel). Nga
ana tjetër fqinjët mendojnë se
prerjet e mëdha të kartëmonedha-
ve ndihmojnë kriminelët të pa-
strojnë para; 17 nga 19 bankat qen-
drore të Eurozonës kanë rënë

dakord të mos prodhojnë më
prerjen prej 500 euro për të shman-
gur kështu abuzimet kriminale,
banka gjermane BundesBank dhe
Banka Kombëtare Austriake priten
të ndjekin së shpejti shembullin.
Edhe pse mendimet pro-kundër
mbi pagesën me para në dorë apo
prerjet e mëdha të kartëmonedha-
ve, janë të shumta dhe të ndrysh-
me, tani për tani shumica e zvice-
ranëve e vlerësojnë anonimitetin
dhe lirinë që ato u ofrojnë, dhe nuk
pritet të ndryshojnë mendim edhe
për një dekadë tjetër.

Përse Zviceranët preferojnë paratë “cash”? 

Rritet numri i
vetëvrasjeve në radhë
të policisë franceze
Sipas psikologëve një nga arsyet
kryesore është stresi si pasojë e
atentateve që goditën Francën në
vitin 2015, por kjo  është vetëm një
pjesë e arsyetimit

MASAKËR PËR PASHKË NË SRI LANKA

Sulmohen kisha dhe hotele,
mbi 100 të vdekur 

Të paktën 138 veta u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën nga pasojat e shpërthimeve të
bashkërenduara në tri kisha dhe tri hotele në Sri Lankë, gjatë kremtimeve të pashkëve.Ky ishte rasti
më i rëndë i dhunës në vendin e Azisë Jugore që kur morri fund lufta civile dhjetë vjet më parë.

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



18 KULTURË
Koha, e hënë, 22 prill 2019 

Sabit RRUSTEMI

Shkrimtari i mirënjohur bren-
da e jashtë Kosovës, Ibrahim Ka-
driu, kohë më parë, në Boras të
Suedisë, në Festivalin e poezisë,
"Sofra poetike Boras 2019", u
shpërblye me Çmimin "Pena e
artë", në 60 vjetorin e krijimtarisë
së tij letrare, nga Qendra Kultu-
rore Shqiptare e Borasit.

Në Suedi, përkatësisht në Go-
teborg, gjatë ditëve të Festivalit
të poezisë, u përurua dhe libri i tij
me poezi të zgjedhura i këtijshk-

rimtarit, përkthyer në gjuhën sue-
deze nga Hamit Gurguri ( shkrim-
tar) libër që njëkohësisht u botua
dhe atë shqipe, me titull "KOR-
SNINAR", përkatësisht "
UDHËKRYQE".

Ky libër që u botua paralelisht
në Suedi dhe në Kosovë, ishte
përzgjedhur për tu shqyrtuar në
"Tavolinën poetike të së shtunës",
që është inicuar dhe po realizohet
nga Ars Clubi "Beqir Musliu", njëa-
sociacion alternativ i shkrimtarë-
ve të Kosovës ky, me seli në Gji-
lan. 

I pranishëm në këtë veprim-
tari letrare ( e katërta me radhë
në këta dy muaj) përveç anëtarë-
ve të Ars Clubit "Beqir Musliu" ish-
te dhe vetë autori i librit, Ibraim
Kadriu si dhe studiuesi i letërsisë
e romansieri i shquar, Anton Nikë
Berisha, i cili edhe shkroi parathë-
nien e botimit shqip.

Vlerësimet hapëse të bashkë-
bisedimit poetik që zgjati afro dy
orë, i paraqiti studiuesi dhe shk-
rimtari A.N.Berisha, duke e cilë-
suar lart poezinë e Ibrahim Ka-
driut, poezia e të cilit ishte
paraqitur dhe në Itali e gjetiu.

Kontribute dhe vlerësime për

librin paraqitën edhe Nexhat
Rexha, Arsim Halili, Sinan Sadiku,
Sherafedin Kadriu, Selvete Abdul-
lahu e Emin Selimi.

Ishte konstatim i përbashkët
se, ky libër me poezi të zgjedhura
nga opusi i gjerë i Ibrahim Ka-
driut, në mënyrë të denjë e ka pa-
raqitur si autorin ashtu dhe letër-
sinë tonë para lexuesit suedez
dhe, meritë për këtë ka edhe
përkthyesi Hamit Gurguri po,
edhe redakktorja Anna Mattsson.

Gjithashtu u tha nga të prani-
shmit në këtë tavolinë se Ibrahim
Kadriu i qëndron besnik vokacio-
nit të tij poetik, të cilin e ka nisur

nga "Netët e Karadakut" e këndej,
duke e thelluar dhe pasuruar si
në motive ashtu dhe figurshmëri
poetike, nga libri në libër.

Epiqendër e frymëzimit të tij
mbetet përditshmëria kosovare,
njeriu i këtij nënqielli si dhe hi-
storia e këtij populli ndër më të
lashtit në Ballkan e Europë.

Nisur nga kjo, udhëkryqet
poetike të Kadriut, burojnë nga
udhëkryqet e vetë Kosovës dhe
kësaj përditshmërie bardh e zi, që
thuaja ngjashëm bartet dhe në
libër, porse me një gjuhë artistike
për lakmi ...

Gjilan, 20 prill 2019 

NGA "TAVOLINA’’ POETIKE E SË SHTUNËS

UDHËKRYQET E PËRDITSHMËRISË
SONË SI FRYMËZIM POETIK

Sipas traditës, këtë të shtunë në Gjilan,
shkrimtarët e këtij krahu, por jo vetëm, u
mblodhën me një shkas. Kësaj radhe ishte
shkrimtari Ibrahim Kadriu që i kishte bërë
bashkë kolegët e tij, të cilët në "Tavolinën
poetike të së shtunës", folën për librin e tij
"UDHËKRYQE" ,  përkthyer tash së fundmi edhe
në suedisht. Vlerësimet hapëse të
bashkëbisedimit poetik që zgjati afro dy orë, i
paraqiti studiuesi dhe shkrimtari A.N.Berisha
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Mostari gjendet në brigjet e lu-
mit Neretva dhe është një nga qy-
tetet më të mëdha në Bosnjë. Qyte-
ti ishte me rëndësi të veçantë gjatë
shekujve të sundimit osman nga
viti 1482 deri në vitin 1878, kur u
ndërtuan shumë struktura të buku-
ra dhe të rëndësishme islame, duke
përfshirë Xhaminë Kara Ozbegora.

SIMBOL I MULTIETNICITETIT TË
BOSNJËS 

Qyteti është më i famshëm për
Urën e Mostarit, objekti ikonik që
është një shembull klasik i dizajnit
osman. Kjo urë u bë një simbol i
njohur botërisht gjatë luftës në Bo-
snjë.

Historia tregon se pas disa
përpjekjeve të dështuara për të

ndërtuar një urë të madhe mbi lu-
min Neretva, sulltani osman Beja-
zidi II u zotua se do të ekzekutonte
inxhinierin dhe arkitektin Mimar
Hayruddin, nëse ura e tij shembet.

Qysh prej ditës kur ishin hequr
drunjtë që e mbanin urën e cemen-
tuar, arkitekti Hayruddin kishte fil-
luar të gërmonte varrin e tij. Por aty
u varros pas shumë vitesh, nga një
vdekje natyrore, pasi ura e tij do të
qëndronte për 429 vjet të tjera, dhe
to t’i mbijetonte pushtimit austro-
hungarez ashtu si edhe dy luftëra-
ve botërore.

Ura, e cila lidh komunitetet my-
slimane në lindje me komunitetet
e krishtera në perëndim, ka
shërbyer gjatë për të simbolizuar
multietnicitetin e Bosnjës. Kur ajo u

shkatërrua nga lufta e hidhur e fil-
limviteve 90’, ky ishte një moment
tepër i trishtuar për vendasit por
dhe për një pjesë të opinionit botë-
ror.

URA E RE, SHPRESË E RE
Pas luftës, ura u rindërtua, duke

përdorur shumë nga blloqet e njëj-
ta gëlqerore që u nxorrën nga lumi.
Rihapja e urës nga Princi Çarls në
vitin 2004 ishte simbolik, dhe jep-
te shpresë se jeta po kthehej nga-
dalë në normalitet. Kjo urë, më
shumë se çfarëdo tjetër dëshmon-
te guximin dhe këmbënguljen e
banorëve të qytetit.

UNESCO e shtoi urën në listën e
Trashëgimisë Botërore në 2005,
duke thënë se “Zona e Urës së

Vjetër, me tiparet arkitekturore
para-osmane, lindore osmane, me-
sdhetare dhe perëndimore, është
një shembull i shquar i një
zgjidhjeje shumëkulturore urba-
ne. Ura e Vjetër e rindërtuar dhe
qyteti i vjetër i Mostarit është sim-
bol i pajtimit, bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe bashkëjetesës
së komuniteteve të ndryshme kul-
turore, etnike dhe fetare “. Mbetjet
e konfliktit të viteve 90’ janë ende të
dukshme. Ato shihen në ndërtesat
e shkatërruara të arkitekturës së sti-
lit vienez, i cili u paraqit gjatë sun-
dimit austro-hungarez. Por sot, Mo-
stari është mjaft i vizituar dhe ofron
një numër të madh dyqanesh arti-
zanale dhe kafenë më të bukur që
mund të keni pirë. (tesheshi.com)

Regjisori i
Oscar-it, gati
filmin për
viktimën e
“fake news”
Regjizori që fitoi çmimin Oskar,
Clint Eastwood, është duke pro-
gramuar një film, kushtuar një
prej viktimave të “fake neps”,
Richard Jewell.
Jewell, 34 vjeç në atë kohë, ishte
një roje sigurie në Lojrat Olim-
pike Verore të vitit 1996 në
Atlanta, dhe fillimisht ai u
vlerësua me të drejtë si një hero
pasi zbuloi një sasi të madhe
eksploziv dhe rrezikoi jetën e tij
për të evakuuar zonën.
Pas shpërthimit të bombës,
dhjetëra të tjerë u plagosën
dhe një person u vra.
Megjithatë, nuk ka dyshim se
shumë, shumë më tepër do të
kishin vdekur, nëse Jewell nuk
do të kishte dhënë alarmin.
Për fat të keq për Jewell, broho-
ritja nuk zgjati shumë. Ai ishte
mbipeshë, i bardhë dhe një i ju-
gut – objektivi i përsosur për
mediat tona të krahut të majtë
… Dhe kështu, tre ditë më vonë
media raportoi se, F.B.I. po e
shihte atë si një të dyshuar të
mundshëm.Nuk kishte prova
kundër Jewell, por e gjithë hi-
storia u bazua në një profil kri-
minal të njeriut-bombë.Atlanta
Journal-Constitution filloi fu-
shatën e urrejtjes duke kraha-
suar Jewell me vrasësin serial
pas një serie të tmerrshme të
vrasjeve të fëmijëve në Atlan-
ta.Menjëherë, pjesa tjetër e
mediave, krejtësisht të
papërgjegjshme dhe të pama-
tura shkuan në qytetin e Jewell,
duke e portretizuar atë si djalë
të një mamaje patetike, një
djalosh i shëndoshë që dështoi
në zbatimin e ligjit, një klloun
në uniformën e rojes së sigurisë
që vendosi bombën për ta sh-
pallur veten një hero.

Kur nazistët dogjën libra, sepse
ishin “jo-gjermanë”, një njeri guxoi
t’i ruante ata për brezat e ardh-
shëm. “Kjo literaturë përfshin më
së shumti libra të publikuar para vi-
tit 1933, të cilët u bënë “halë në sy”
për nazistët, për arsye të ndryshme”,
shprehet Gerhard Stumpf, biblio-

tekar në Universitetin e Augsbur-
gut. “Shumë prej tyre ishin autorë
hebrenj, të tjerët socialistë ose ko-
munistë, si dhe autorë që ishin
kundër luftës dhe patën provuar
dhimbjen e Luftës së Parë Botërore”.
Që nga viti 1976 deri sa vdiq më
2013, Georg P Salzmann mblodhi

rreth 12,000 libra që ishin ndaluar
dhe djegur nga nazistët, pasi ishin
“jo-gjermanë”. Babai i tij vrau veten
më  1945, kur Georg ishte një adole-
shent. Ajo që u bë biblioteka e Libra-
ve të Djegur iu shit Universitetit të
Augsburgut më 2009 dhe tashmë
është e hapur për publikun.

Biblioteka e librave të ndaluar, 
tashmë e hapur për publikun 

Pas 20 vitesh histori, edicioni i
17 i Festivalit Ndërkombëtar i
Vokalit Operistik “Marie Kraja” çeli
siparin mbrëmjen e së premtes,
me 15 konkurrentë nga Kina, Ko-
reja e Jugut, Turqia, Shqipëria, Gre-
qia, Italia, Franca, Rusia, Ukraina
dhe Spanja.

Përballë jurisë ndërkombëta-
re, konkurrentët interpretuan në
garën e arieve dhe në garën e
këngs. Ovacionet në sallë ishin të
mëdha dhe publiku duket se i ka
përzgjedhur të preferuarit e tij.

Mbrëmjen e djeshme, juria është
mbledhur për të vendosur se cilët
do të jenë 8 finalistët për të shpal-

lur mbrëmjen e sotme më të mirët
e edicionit të 17 të Festivalit
Ndërkombëtar “Marie Kraja” në

20-vjetorin e themelimit.
Juria ndërkombëtare krye-

sohet nga drejtori i Opera Europës,
Nicolas Payne. Finalja e së shtunës
kulmon me 4 çmime: çmimi i parë,
i dytë, i tretë dhe kënga më e bukur.
Të ftuar specialë do të jenë tenori
me famë botërore, drejtor i rrjetit
të operave të Turqisë, Murata Ka-
rahan dhe me performancën ek-
skluzive për herë të parë në Sh-
qipëri të violinistit Elvon Hoxha,
fitues i kompeticioneve më të
rëndësishme ndërkombëtare.

“Marie Kraja” ngre siparin, finalja rezervon 4 çmime

Ura e Mostarit: si ia hapi varrin vetes
arkitekti, nga frika se mos ajo po shembej

Qysh prej ditës kur
ishin hequr drunjtë që e
mbanin urën e
cementuar, arkitekti
Hayruddin kishte
filluar të gërmonte
varrin e tij. Por aty u
varros pas shumë
vitesh, nga një vdekje
natyrore, pasi ura e tij
do të qëndronte për 429
vjet të tjera, dhe to t’i
mbijetonte pushtimit
austro-hungarez ashtu
si edhe dy luftërave
botërore
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Më 9 prill 1961, mbreti Ahmet Zogu ndërroi jetë në Paris. Vdekja e tij u lajmërua në ga-
zetat më të mëdha botërore të kohës, ndërkohë që në Shqipërinë komuniste, lajmi ka-
loi në heshtje të plotë.
Gazetari Adi Darsi sjell disa foto të rralla, nga ceremonia mortore.

Në Paris, kur varrosej Ahmet Zogu

20 DOSSIER
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N
ë fillim të prillit, kance-
larja gjermane, Angela
Merkel largoi dy piktura
nga zyra e saj dhe i dërgoi

në një muze të Berlinit. Janë piktu-
rat „Thyesja” dhe „Kopshti me lule”
të Emil Noldesë, pronë e fondacio-
nit Pasuria Kulturore Prusiane që
ekspozohen deri në shtator si pjesë
e një ekspozite, e cila trajton afrinë
politike të piktorit me nacionalso-
cializmin. Për këtë arsye, Merkel
nuk do t’i varë sërish pikturat në
vjeshtë. Ajo që bie në sy është se
Merkel nuk do më piktura të tjera
në zyrë. „Kancelarja federale ka ar-
ritur në përfundimin, se fillimisht
muri i bardhë pa një pikturë të re
duket bukur dhe do ta lerë kësh-
tu”, thuhet nga zyra e kancelares.

DISKUTIME PAS KUINTAVE NË
BERLIN

Pas 14 vitesh në krye të qeveri-
së, Angela Merkel ka hyrë në epilo-
gun e karrierës. Postin e kryetares
së CDU-së ajo e ka dorëzuar
ndërkohë. Annegret Kramp-Kar-
renbauer është kryetarja e re e par-
tisë dhe nuk është ndonjë sekret,
që Merkel e dëshiron atë si pasue-
se. Por kur? Dhe në cilën mënyrë?
Për këtë po diskutohet gjithnjë e
më me zë të lartë në Berlinin poli-
tik, që nga momenti, kur kance-
larja Merkel gati nuk po duket në
fushatën zgjedhore europiane ak-
tualisht. Parë me ftohtësi, dhe ky
është tipar i studiueses së shkenca-
ve ekzakte, Merkel, është rrjedhojë
logjike, që kryetarja e dikurshme
nuk duket më në universin e krye-
tares së re të partisë. Merkel po i lë
hapësirë, Kramp-Karrenbauerit që
të gjenerojë pozicionet e saj dhe
të fitojë peshën politike që i ne-
vojitet.

CDU ANON SËRISH DJATHTAS
E duket se AKK, siç e quan ve-

ten Annegret Kramp-Karrenbauer
po ndjek rrugën e saj dhe kërkon ta
ndërrojë kursin e partisë konser-
vatore. Nuk bëhet fjalë për refor-
ma të mëdha, por nuk mund të
mos e kuptosh, se kryetarja e re po
ndjek një politikë gjithnjë e më
konservatore. Si në temën e migri-
mit, të martesës mes homosek-
sualëve dhe integrimin europian

– Kramp-Karrenbauer është më
pak liberale se paraardhësja
Merkel. Kjo e gëzon krahun kon-
servator të CDU-së e bashkë me të
edhe Friedrich Merz, që në vje-
shtën e kaluar luftoi për postin e
kryetarit. Tani ai duket më shpesh
në krah të konkurrentes së tij dhe
duken se të dy po krijojnë një
marrëdhënie të mirë. Në vend të
Merkelit, AKK del në fushatën eu-
ropiane në krah të Friedrich Merz,
që nuk e fsheh se nën një kancela-
re Kramp-Karrenbauer ai do të
merrte me dëshirë një post. Por për
këtë duhet që AKK të hyjë njëherë
në zyrën e kancelares.

PARTIA SOCIALDEMOKRATE,
SPD JO E AFËRT ME AKK

Zyrtarisht Angela Merkel i
qëndron planit, të qëndrojë në

post deri në fund të mandatit në
vitin 2021. Por pas kuintave po fli-
tet për skenarë të mundshëm me
qëllim që t’i ofrohen Kramp-Kar-
renbauerit shanse të mira starti-
mi. Një ndërrim i tillë personeli
në zyrën e kancelarisë nuk ka pa-
sur kurrë më parë dhe ky kalim
nuk është aq i thjeshtë në Gjer-
mani. 

Kancelarët zgjidhen nga Bun-
destagu. Aty CDU dhe CSU ka
shumicën. Socialdemokratët,
SPD, kanë bërë ndërkohë të ditur
se Kramp-Karrenbauer nuk do të
bëhej në asnjë rast kancelare me
votën e tyre. Me këtë ata duan të
pengojnë që Merkel të largohet
para kohe nga detyra: që AKK të
krijojë një bonus të sajin e me
këtë avantazh të dalë në
zgjedhjet e vitit 2021.

NUK KA MË MBËSHTETJE
KOALICIONI I MADH

Por me këtë SPD do të rre-
zikonte zgjedhje të reja. Askush
nuk do ta donte një skenar të tillë
tek socialdemokratët, sepse son-
dazhet nuk janë premtuese për
këtë parti. Prej muajsh SPD nuk e
kalon kufirin e 17%, 3% më pak se
në zgjedhjet e fundit parlamenta-
re. Sipas sondazheve edhe
CDU/CSU ka zbritur 3% krahasuar
me zgjedhjet fundit. Pra as koali-
cioni i madh nuk e krijon dot më
mazhorancën.

Annegret Kramp-Karrenbauer
mund të përpiqet që me partinë
liberale, FDP dhe Të Gjelbrit të
krijojë një koalicion tre partiak.
Shumica për këtë ekziston, por kuj-
tojmë se pas zgjedhjeve të vitit
2017, koalicioni trepartiak dështoi.

Dy vite më pas mund të jenë Të
Gjelbrit dhe jo FDP që të hapin
probleme. Nëse në vitin 2017 ata
mezi arritën 9%, tani kanë kapur
majat në sondazhe, afër 20%. E si
të mos duan ata zgjedhje të reja
që të rrisnin kështu pushtetin.

VENDIMI I DHJETORIT
E ndoshta në fund është SPD-

ja ajo që do të vendosë se sa kohë
do të qëndrojë në post, Angela
Merkel. Kësaj pyetjeje Merkel i
është përgjigjur, se do të qëndrojë
deri në fund të legjislaturës. Zyrta-
risht deri në fund të 2021-t. Por a
do të qëndrojnë kaq kohë së ba-
shku, CDU, CSU dhe SPD që ba-
shkë krijojnë aktualisht koalicio-
nin e madh? Në marrëveshjen e
koalicionit thuhet, se në gjysmën e
mandatit do të bëhet bilanc dhe
do të vendoset për vazhdimësinë e
koalicionit.

SPD do ta bëjë këtë në kongre-
sin e partisë në dhjetor 2019. E se
çfarë atmosfere do të sundojë në
këtë kongres, kjo do të varet nga
rezultatet e zgjedhjeve në lande.
Më 26 maj zhvillohen zgjedhjet
europiane, më pas zhvillohen
zgjedhje në Bremen, në shtator në
Brandenburg dhe Saksoni, në tetor
në Tyringen. Për socialdemokratët
me rezultate katastrofike në son-
dazhe e zgjedhje të mëparshme
do të thotë- dridhu dhe shpreso.

PIKTURA TË REJA NË ZYRËN E
KANCELARISË?

Rezultatet e dobta do të forco-
nin në parti ato forca që ishin
kundër koalicionit të madh me
CDU/CSU. E ata nuk janë pak. Nëse
ata arrijnë shumicën tek të dele-
guarit mund ta detyrojnë kryesinë
e partisë që të largohet nga koali-
cioni kundër dëshirës së saj. SPD
do ta çonte veten kështu në opo-
zitë. E kjo do të thoshte fund i
epokës së Merkelit. Teorikisht ajo
mund të përpiqej që të krijonte një
koalicion tre partiak, por kjo nuk ka
gjasa. E vërtetë në këtë moment
do të binte ora e Annegret Kramp-
Karrenbauerit. Me ose pa zgjedhje,
ajo mund të hynte në zyrën e kan-
celares që në vitin 2020. E me sigu-
ri do të varte piktura të reja në mu-
ret e bardhë.(DW)

DW: Edhe sa kohë do
të qëndrojë në post

Angela Merkel?
Largim i parakohshëm i Merkelit? Për këtë po

flitet shumë. Në fokus është vendosur kryetarja
e re e CDU-së, Annegret Kramp-Karrenbauer. Po

si do të futej ajo në zyrën e kancelares?
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Për dhjetë vite shtëpitë mund
të jetë aq shumë të ndërlidhura sa
që mund të automatizojnë jetët
tona dhe të vendosin për ne çfarë
duhet të hamë ose nëse është çasti
për të bërë më shumë stërvitje fi-
zike, apo për të ndezur lavatriçen,

sipas parashikimit të bërë nga Amy
Webb, nga “New York University
Stern School of Business” dhe the-
meluese e “Future Today Institu-
te”.

“Shtëpia jote inteligjente është
një burg inteligjent dhe nuk ka

asnjë rrugë shpëtimi”, thotë Amy
Webb në festivalin “South by
Southwest” që u zhvillua në Austin
të Teksasit.

“Mund të heqësh nga priza
mikrovalën, por nuk mund të shkë-
putësh të gjithë familjen nga si-

stemi”, shtoi ajo, duke nënkuptuar
se jeta jonë e ardhshme tekno-
logjike do të jetë gjithnjë e më
shumë e varur nga një kompani e
madhe e teknologjisë në pikën që
nuk do të jemi më në gjendje t’i
shpëtojmë sistemit operativ në të
cilin do të jetojmë.

Sipas Amy Webb, janë tre fak-
torët që favorizojnë këtë skenar. I
pari është përhapja e pajsijeve in-
teligjente. Këtij i bashkohet
përhapja e bokseve smart, altopar-
lantët e pajisur me asistentë vir-
tualë që janë gjithnjë e më të
përhapur në shtëpitë tona. Fakto-
ri i tretë është angazhimi i të gjitha
kompanive të mëdha të tekno-
logjisë në sektorin e shëndetësisë,
shpesh herë duke krijuar partneri-
tete me spitalet dhe kompanitë e
sigurimit, që regjistrojnë gjithnjë e
më shumë zakonet tona.

Sipas analistëve të IDC-së,
rritja e tregut për shtëpitë inte-
ligjente është konstante dhe mes
vitit 2019 deri në 2023 do të ketë
1,6 miliardë pajisje inteligjente në
botë.(ATSH)

Ford feston 55-vjetorin e modelit “Mu-
stang” që konfirmohet, për të katërtin vit
rradhazi, sportivja më e shitur në botë në vi-
tin 2018 me 113 066 ekzemplarë.

Për më tepër, shitjet e “Mustang”, në eu-
ropë, që nga fillimi i vitit 2019 kanë regji-

struar një rritje prej 27%.  Nga Australia në
Peru, Mustang është kurorëzuar në nivel
botëror, sipas të dhënave të përpunuara në
“IHS Markit”, por është gjithashtu një “best
seller” në kategërinë e saj në SHBA, ku vitin
e kaluar u shitën 75 842 ekzemplarë.

Kompania kineze “Cainiao
Network”, degë e gjigantit Ali-
baba në sektorin e shpërn-
darjes, njoftoi aplikimin e tek-
nologjisë së njohjes së fytyrës
për shërbimet e transportit.
Në Kinë, në kohën e dërgimit,
secili dërgues është i detyruar
të identifikojë veten duke pa-
raqitur dokumentin e tij të
identitetit.Siç njoftohet, shër-
bimi i ri do të lejojë përdorue-
sit të identifikohen me anë të
skanimit të fytyrës, që zgjat
një ose dy sekonda.  
Në këtë mënyrë dërguesve
nuk do t’u kërkohet më për të
siguruar të dhënat e tyre per-
sonale.Për të përfituar nga ky
shërbim, përdoruesit së pari
do të duhet të ngarkojnë
informacione mbi marrësit
dhe destinacionin e transpor-
tit për aplikacione të ndrysh-
me të Alibaba, Taobao dhe
Alipay, pjesë e korporatës Ali-
baba, përcjell Atsh.Kompania
beson se kjo teknologji, e
sugjeruar dhe e miratuar nga
autoritetet lokale të postës
dhe të sigurisë, do të sigurojë
mbrojtje më të mirë për pri-
vatësinë e dërguesve. Për më
tepër, sipas “Cainiao
Network”, ky shërbim do të
thjeshtojë të gjithë procesin e
transportit.

Facebook dëshiron që përdo-
ruesit të komunikojnë përmes
platformës kryesore, dhe gjithash-
tu që aplikacionet të mos funksio-
nojnë në mënyrë të pavarur.

Jane Manchun Wong, një ek-
spert në zbulimin e lajmeve të
aplikacioneve, ka botuar në  lloga-

rinë e tij në Twitter se si rrjeti social
ka filluar testimin e kësaj mundësi
të re për përdoruesit, për të parë bi-
seda dhe kontakte të tyre nga rrje-
ti social, pa hapje tjetër. Përmes një
postimi, Wong tha: Facebook po i
sjell përsëri bisedat aplikacionit për
t’u kthyer në mesazhet e integrua-

ra”. Sidoqoftë, deri më tani kjo ini-
ciativë po testohet në një grup të
përzgjedhur njerëzish, prandaj ky
seksion ka vetëm disa funksione të
tij të disponueshme si dërgimi dhe
pranimi i mesazheve, por pa qenë
në gjendje të bëjë thirrje ose të dër-
gojë fotografi.

“Shkrihet” Messenger, 
Facebook-u merr vendimin drastik

Alibaba
shpërndan
postën me anë të 
njohjes faciale 

Policia nga Hampshire ka shfa-
qur një pajisje të re që mund të
zbulojë kur shoferët po përdorin
telefonat e tyre gjatë vozitjes.

Teknologjia e re, e krijuar nga
Westcotec, mund të përcaktojë se
në sa makina në një shtrirje të
rrugës përdoren telefonat.

Kur pajisja zbulon një telefon
që po përdoret, do të ndizet një
simbol i telefonit në veturë për të
këshilluar shoferin të ndalojë për-
dorimin e telefonit të tij – ngja-
shëm me ekranet LED të rrugës që

paralajmërojnë shoferët të “nga-
dalësojnë shpejtësinë”.

Megjithatë, detektorët nuk

mund të tregojnë nëse është sho-
feri ose pasagjeri që po përdor te-
lefonin.

Forcat e policisë të Hampshire
dhe Thames Valley janë të parët
që përdorin pajisjen, e cila gjitha-
shtu lejon zyrtarët të identifikojnë
vendet ku telefonat përdoren sh-
pesh nga shoferët.

Një zëdhënës i forcave tha:
“Teknologjia mund të zbulojë kur
Bluetooth është duke u përdorur,
por nuk mund të zbulojë nëse një
pasagjer po përdor telefonin, por
sinjali do të aktivizohet duke kuj-
tuar shoferët rreth shpërqendri-
mit të një telefoni gjatë makinës”.

Shtëpitë e ardhshme inteligjente

Detektori që do të zbulojë telefonatë  gjatë ngasjes së veturës

FORD MUSTANG, 
sportivja më e shitur në botë
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DASHI 21. mars - 20. prill
Urani do jete planeti qe mund te nxite problemet sot ne

jetën tuaj ne çift. Nuk do bini dakord për shume gjera dhe mosmarrë-
veshjet kane për te qene te shumta. Beqaret me ne fund do jene me
te kthjellet ne mendime dhe do hedhin hapat e duhura. Për financat
pritet një dite shume e mire. Gjendja do ndryshoje njëherë e përgjith-
monë dhe nuk do e keni problem te kryeni edhe ndonjë investim.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite shume e mire do jete kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Do qëndroni me tepër kohe me partnerin dhe do ndiheni me te
afërt me te. Se bashku mund te bëni edhe gjera te veçanta. Beqaret
nuk duhet ta humbin shpresën deri ne sekondën e fundit. Ne pla-
nin financiar do keni probleme te njëpasnjëshme dhe nuk do ndihe-
ni te qete për asnjë çast.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do bëni te gjitha përpjekjet e mundshme sot për t'i

zgjidhur te gjitha problemet ne çift dhe për te qene me te qete. Yjet
do i keni gjithë kohës ne krah. Beqaret duhet te bëjnë atë qe do e
mendojnë si me te logjikshme dhe jo atë qe do ju sugjerojnë te
tjerët. Buxheti do jete goxha i qëndrueshëm, vetëm se duhet te
pani pak kujdes me shpenzimet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Sot do i shprehni akoma me shume ndjenjat ju te dashu-

ruarit dhe marrëdhënia me partnerin do përmirësohet tej mase.
Çdo gjë do jete plot ngjyra. Beqaret do e gjejnë personin qe do ju
përshtatet ne çdo pike dhe do fillojnë një lidhje serioze me te. Ne
planin financiar do keni me shume fat se kurrë. Edhe pse do shpen-
zoni me shume se zakonisht, gjendja do ju mbetet e qëndrueshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ka rrezik qe rutina ta pushtoje sot jetën tuaj ne çift. Do

jeni gjithë kohës te mërzitur dhe mezi do e shtyni kohen. Beqaret
do jene gjithë kohës ne lëvizje, por nuk do e gjejnë dot personin qe
do ju përshtatet plotësisht. Me mire te mos nxitohen. Perspektivat
financiare do jene te mira. Do i kryeni me llogari te gjitha shpenzi-
met dhe nuk do keni aspak probleme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Yjet do kenë ndikim negativ sot ne jetën tuaj ne çift dhe

asgjë mes jush nuk ka për te ecur si duhet. Debatet do jene te njëpa-
snjëshme. Beqaret duhet t'i marrin gjerat me shume qetësi dhe nuk
duhet te hedhin hapa te nxituara. Financat do varen nga mënyra sesi
ju do i menaxhoni ato. Mire është te mos nxitoheni për asgjë. Inve-
stimet e mëdha lërini për me vone.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do keni goxha vështirësi sot ne jetën tuaj ne çift. Te dy

do jeni kokëfortë dhe doni te dale e juaja. Po vazhduat me këtë
sjellje shume shpejt keni për t'u ndare. Beqaret nuk do mundin dot
te realizojnë takimin e ëndrrave dhe kjo do i mërzitë paksa. Ne pla-
nin financiar do jene kushtet ideale për ta përmirësuar buxhetin.
Hiqni para mënjanë dhe shlyeni edhe borxhet.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite goxha e mire do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Do mendoni te hidhni edhe hapa me tej. Beqaret nuk do
ndihen ende gati për te marre vendime dhe do i refuzojnë te gjitha
ftesat qe do ju bëhen. Ky ne fakt do jete një gabim për te cilin kane
për t'u penduar. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë mire është
te tregoheni sa me te matur.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite mjaft pozitive do jete kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Do ndiheni gjate gjithë kohës mire pranë partnerit dhe do e keni
me te lehte te ruani komunikimin dhe bashkëpunimin me te. Beqa-
reve do ju ofrohen mundësi pafund për te ndryshuar statusin dhe do
përfitojnë prej tyre. Me shpenzimet tregohuni sa me te matur sepse
atëherë kur nuk e prisni situata mund t'iu dale jashtë kontrollit.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Jeta juaj ne çift do jete e mrekullueshme. Harmonia dhe

gëzimi do mbizotërojë ne çdo çast dhe mund te merrni edhe ven-
dime te rëndësishme. Beqaret nuk do jene shume te qarte për atë
qe duan te bëjnë dhe do i lënë t'iu ikin nga duart disa mundësi. Ne
planin financiar mos hidhni hapa te pamenduara sepse gjerat
mund te marrin tatëpjetën atëherë kur nuk e prisni.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ambienti yjor do jete shume i ngrohte sot për ata qe

janë ne një lidhje. Do flisni hapur për çdo gjë me partnerin dhe do
i sqaroni disa hatërmbetje. Beqaret do dine si ta joshin një person
qe pëlqejnë dhe do fillojnë menjëherë një lidhje. Financat do
jene shume te mira nëse i mbani gjithë kohës nen kontroll. Sh-
mangni shpenzimet e ekzagjeruara qe mos keni probleme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Çiftet qe kane pasur probleme kohet e fundit sot do

ndihen shume me te qete. Do i zgjidhin qe ne mëngjes mosmarrë-
veshjet dhe do mendojnë vetëm si ta bëjnë çdo çast sa me te bukur.
Beqaret do kenë plot takime premtuese, por nuk do ndihen ende
gati për te filluar menjëherë një lidhje. Sektori i financave nuk ka
për te qene shume i mire.
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1370 – Fillon ndërtimi i Bastiljes në
Paris

1500 - Pedro Alvarez Kabral zbulon
Brazilin 

1509 - Henri VIII hip në front të An-
glisë

1521 – Mbreti i Francës Fransoa I i
shpall luftë Spanjës

1529 – Traktati i Saragosës: Spanja
dhe Portugalia ndajnë hemisferën lin-
dore

1671 – Mbreti Çarls II ulet në parla-
mentin anglez

1876 – Çajkovski kompleton baletin
e tij 'Liqeni i Mjellmave'

1898 – Kryetari amerikan Mek Kinli
jep urdhër të bllokohet limani i Kubës

1913 – Trupat malazeze marshojnë
në Shkodër, Shqipëri Veriore 

1914 – Meksika përfundon
marrëdhëniet diplomatike me SHBA

1931 – Egjipti dhe Iraku nënshk-
ruajnë marrëveshje të paqes

1954 – BRSS i bashkohet UNESCO-s
1977 – Simon Peres bëhet kryemi-

nistër i Izraelit
1991 – Tërmet në Kostarikë dhe Pa-

nama, vdesin 95 persona.

Gënjeshtra 
Gruaja: Zemër, t’i kishe patur 25 mijë
euro çka më kishe ble?
Burri: Një veturë dhe do të kisha dër-
guar në Tajlandë ose ndokund tjetër,
vetëm për me u kënaq ti. 
Gruaja: O Zot, çfarë burri kam. E t’i ki-
she patur 50 mijë euro?
Burri: Do të kisha gënjyer diçka më
shumë. 

Disa njerëz duket nuk e kuptojnë
se duke komentuar dhe gjykuar të
tjerët, tradhtojnë karakterin e tyre

të keq. (Ralph Waldo Emerson)

Aurorat e rralla
arrijnë deri në
60 km dhe
mund të
shkojnë deri
në 1000 km. Dritat
shumëngjyrëshe shkaktohen nga
elektronet dhe protonet energjike që
godasin atmosferën e tokës. 

Vendin më ideal për të
qenë dhe për të je-

tuar larg mu-
shkonjave e gjeni
në Islandë. Aty

nuk ka asnjë mu-
shkonjë për shkak të

temperaturave të ulëta. 

Në Evropë ekziston
vetëm një
xhungël. Ajo e
ka emrin Pe-
ruçica dhe gjen-
det në Bosnjë e
Hercegovinë. 
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Dhjetëra mijëra bletë i kanë mbajtura
zjarrit shkatërrues që pushtoj katedralen
Notre Dame. 180.000 bletët që jetonin në
kulmin e katedrales janë zbuluar të gjalla,
tha Nicolas Geant, bletari i monumentit.
“Unë jam aq i lehtësuar, pashë fotografi
satelitore që treguan se tre kosheret nuk u
dogjën, mendova se ata kishin shkuar së

bashkua me katedralen,” tha ai. Geant
është kujdesur për bletët që nga viti 2013,
kur u instaluan si pjesë e një iniciative të
gjerë të qytetit për të rritur numrin e bletë-
ve. Ai tha se dioksidi i karbonit në tymin e
rëndë të zjarrit i vuri bletët në një vend të
sedatuar në vend që t’i vriste ato, duke sh-
tuar se kur bletët ndjejnë zjarr ata “mbyl-

lin veten në mjaltë” dhe mbrojnë mbretë-
reshën e tyre. Bletët evropiane kurrë nuk i
braktisin kosheret e tyre, u shpreh ai. Pre-
sidenti francez Emmanuel Macron është
zotuar të rindërtojë katedralen brenda
pesë vjetësh. Zjarri që kaploj katedralen
besohet të ketë filluar nga aksidenti. He-
tuesit thonë se një qark elektrik i shkurtër
mund të ketë qenë shkaku më i mund-
shëm i zjarrit.

180 mijë bletë të gjalla gjenden 
në çatinë e katedrales Notre Dame

Burri i fsheh 40
mijë euro në furrë,
e fejuara i djeg
duke gatuar!
Përgatiti një strudel dhe teksa po e
piqte në furrë, dogji 40 mijë euro të
cilat i fejuari i kishte fshehur në
furrën e sobës. Paratë i përkisnin Al-
berto Vazzoler, ish-dentist në San
Donà di Piave, në Venezia të Italisë.
Por 51-vjeçari po përballet me një
proces gjyqësor për pastrim parash.
Në sallën e gjyqit këtë të premte dë-
shmoi edhe komisari Vittorio Palme-
se, drejtues i hetimeve, duke dhënë
detaje mbi ngjarjen. Ndërkohë e
fejuara e të pandehurit, Silvia Moro,
deklaroi se “Bëra një budallallëk,
vura të piqej strudeli, në furrën ku
ishin fshehur 40 mijë euro”. Incidenti
i kripur, inatosi së tepërmi Vazzoler, i
cili mbahej nën vëzhgim prej kohë-
sh, për shkak se dyshohej për pa-
strim parash. Kështu në një bisedë
telefonike me të fejuarën u zbulua
erdhe incidenti i ndodhur në nëntor
të vitit që lamë pas. 

Një manastir në Kaliforni fiton rreth 1 mi-
lionë dollarë në vit nga shitja e kanabisit. Mo-
trat e nisën biznesin në vitin 2011 me vetëm
me 12 bimë, por tani po e shesin kanabisin në
të gjithë vendin dhe klientët i kanë të shumtë.
Lënda narkotike ndihmon në trajtimin e
njerëzve me probleme shëndetësore ose që
kanë varësi prej saj. Dokumentari ‘Breaking
Habits’, i drejtuar nga regjisori britanik Rob
Ryan, eksploron historinë dhe mbijetesën e
qëndrueshme të murgeshave biznesmene. “E
kam parë dokumentarin kaq shumë herë,
saqë jam sëmurë prej tij, por të gjithë e pël-
qejnë atë, kështu që unë jam e lumtur për
këtë,” tha motra Kate, 60 vjeçe, e cila banon në
Merced County, Kaliforni me bashkësinë e
saj të motrave. “Ne kurojmë njerëz nga varë-
sia e drogës dhe suksesi është 100% i sigurt.
Kemi punuar me tetë njerëz që ishin të varur
nga alkooli, duhani apo metadoni dhe gjithë
u bënë më mirë”, tha motra Kate, e cila dikur

punonte si një ekzekutive e lartë në një kom-
pani fluturimi,  përpara se të kthehej në buj-
qësi. “Kjo që ne bëjmë është një shkallë më e
lartë  suksesi sesa ‘Alcoholics Anonymous’,”
shtoi ajo. Murgeshat përdorin gjithashtu
CBD për të trajtuar  epilepsinë apo kancerin.
“Është një fabrikë mrekullisht shëruese, gra-
dualisht bota po fillon të pranojë idenë e ka-
nabisit si ilaç, në vend që ta trajtojë atë si një
lëndë të rrezikshme”, tha motra Kate. Rob
Roban thotë se lufta e motrës Kate për të
ndryshuar industrinë e kanabisit nga “varësi
në shërues” është e vërtetë dhe e përzemërt.
Ai tha:i “Është një histori për një grua që merr
përsipër formimin lokal për të ndryshuar
ligjin mbi kanabisin në kuptimin kurativ. Pla-
ni i motrave për të zgjeruar perandorinë e
tyre medicinale  të marijuanës, motra Kate
tha:- “Ne kemi për qëllim të kemi enklava në
çdo qytet dhe krahinë në 20 vitet e ardhsh-
me”.

Për të gjithë, Dik kishte ngordhur. Ata
e gjetën atë të pajetë në strehëzën e
tij. Askush nuk kishte dyshime dhe
pronarët dhe pronarët e groposin
mes lotëve, por qeni gjeti forcën për
tu “ringjallur”, duke gërmuar me pu-
trat e tij dheun dhe kthehet në shtë-
pi. Kjo është historia e pabesueshme
e një qeni në një fshat Novonikolsk të
Rusisë. Të dy motrat, pronarët e Dik,

nuk donin të besonin. Kur u njoftuan
për “ringjalljen” ato shpërtheu në brit-
ma të përziera midis gëzimit dhe ter-
rorit. Një gabim vlerësimi? Ose një
mrekulli? Për momentin askush nuk
ka përgjigje për atë që ka ndodhur
dhe ndoshta nuk do të ketë kurrë një.
Gjëja e sigurt është fuqia e vullnetit e
Dikut që nuk donte të braktiste botën
tonë.

Pronarët groposin qenin e ngordhur, pas dy ditësh “ringjallet”

Murgeshat që fitojnë 
1 milion dollarë në vit nga

shitja e kanabisit


