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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 25 prill - Kostot e jetesës në Tiranë janë
rritur në 2019-n në raport me vendet e tjera të
rajonit. Jetesa në Tiranë tashmë është po aq e
shtrenjtë sa në Beograd dhe pak më e lirë në ra-
port me Podgoricën. Të dhënat janë marrë nga
portali “Expatistan.com”, i cili krahason kostot
e jetesës midis qyteteve të ndryshme për indi-
vidët që lëvizin për arsye punësimi në shtete të
tjera. Për të përcaktuar kostot e jetesës, porta-

li i ka kategorizuar në 5 grupe: ushqim, strehim,
veshje, transport, kujdes personal dhe argë-
tim. Për vitin 2019, Podgorica mbetet qyteti më
i shtrenjtë i rajonit. Në krahasim me Beogradin
dhe Tiranën, kryeqyteti i Malit të Zi është vetëm
2% më i shtrenjtë. Atje kushton më shtrenjtë
ushqimi, strehimi dhe transporti. Ndryshe nga
viti 2018, Tirana është po aq e shtrenjtë sa Beo-
gradi, ku më shtrenjtë kushtojnë...

Pas Prishtinës, Shkupi më i lirë në Ballkan

15 DEN

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

BFI nuk është
shesh xhirimi
për filma të
mjerë

Zhvillimet e fundit në Bashkë-
sinë e Fesë Islame në Shkup kanë
nxjerrë në sipërfaqe edhe
njëherë gjendjen komatike në të
cilën ndodhet një pjesë e shoqë-
risë sonë, si pasojë e çrregullimit
të balancit në mes të fesë dhe po-
litikës. Asgjë të re s’do të thoshim
nëse e përsërisim një qëndrim të
të njohur se, çdo involvim i poli-
tikës në jetën...

110c |270c

Shekerinska HOJT JI

� Fq.5

� Fq.10

Brukseli 
dhe Ballkani 
gënjejnë 
vetveten
�

Partitë dhe analistët e ndryshëm kanë filluar të kalkulojnë se cilat mund të jenë përfitimet më të
mëdha për shqiptarët, nëse zgjidhet tani presidenti, apo nëse këto zgjedhje dështojnë dhe
shkohet me variantin që ushtrues detyre i Presidentit të shtetit të jetë, Talat Xhaferi. Përgjigje të
prerë ndaj kësaj dileme nuk ka, por përderisa ka dilema mund të ketë edhe qëndrime t fshehta
politike për të cilat askush hapur nuk flet
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KOHA: Ka vite që merreni me muzikë,

cila është kënga që ju ka bërë të njohur

për publikun shqiptarë?

Muzika ka qenë dëshira ime e madhe

që nga fëmijëria, falë vullnetit tim kam ar-

ritur që menjëherë me këngët e para të

depërtoj në tregun e ngjeshur të muzikës.

KOHA: Këngët tuaja kanë kap shifra

të larta klikimesh, si ju bën të ndiheni ky

fakt?
Falë fansave të mi të zjarrtë unë ende

vazhdoj të këndoj dhe të merrem me mu-

zikë, secili klikim është real e jo i blerë si

ndodh me kolegët e mi.

KOHA: Keni më shumë koncerte në

diasporë se sa në Kosovë, pse?

Meqenëse jetoj në Europë, koncertet e

mia kanë qenë të fokusuara kryesisht në

diasporë mirëpo vitet e fundit kam pra-

nuar edhe shumë kërkesa për Kosovë e Sh-

qipëri.
KOHA: Pasi sezona verore po afron, ke

bërë gati edhe ndonjë projekt të ri?

Një gjë mund të ju siguroj se kënga e

fundit do jetë hit, kemi punuar shumë që

kënga të jetë unike dhe të kap audiencë sa

më të madhe kur të lancohet.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si e kalon një 24 orësh

i juaji?
Një 24 orësh i imi nuk mund të

them se është i zakonshëm për

shkak të punëve të përditshme

dhe angazhimeve tjera profesio-

nale, po si secili njeri e si bashkë-

shorte e kaloj në shtëpi pastaj

duke parë angazhimet që kam.

KOHA: Kur je e lirë, çfarë bën?

Në fakt, nuk është që kam

edhe shumë kohë të lirë, por rea-

lisht ajo që më pëlqen të bëj është

të kaloj kohë më shumë me ba-

shkëshortin tim mbase pjesë e

përditshmërisë tonë është arti

dhe muzika, në ndonjë vend të

qetë.
KOHA: Ke gjithmonë an-

gazhime, të ftojnë nëpër koncer-

te?
Po kam gjithmonë angazhi-

me, një ndër angazhimet që kam

është pjesëmarrja në Oxygen

Shou ku jam tashmë shtatë vite,

më ftojnë dhe nëpër koncerte se

jam soliste e ansamblit Shota ku

organizohen koncerte brenda

dhe jashtë Kosovës, periudhën e

fundit jam e angazhuar dhe në

ahengje të ndryshme familjare

në Tetovë ku më ftojnë të

ndajmë bashkë gëzimin e tyre,

performanca live është pika ime

më e fortë.
KOHA: Çfarë ushqimesh pre-

feron të përgatisësh kur je e lirë?

Do të më pëlqente të jem

kuzhiniere e mirë por më pëlqen

shumë të gatuar ushqimet tradi-

cionale që kemi.
KOHA: Blen dhe gjëra të lira

apo gjithmonë “firmato”?

Jo gjithmonë firmato nuk

është fokusi im të vishem ashtu,

por ndodh me raste që preferoj

sikur në klipin e fundit të bashkë-

punoj me dizajnere që i përshta-

tet stilit tim, pra thjeshtë nuk dua

të nisem nga arsyeja e vlerës apo

veshjes firmato.
KOHA: Tipari kryesor i karak-

terit tuaj?
Secili artist mund të them që

ngërthen në vete një lloj brishtë-

sie, tipari kryesore i karakterit tim

mund të them që është guximi se-

pse guximi e ka ndërtuar karakte-

rin tim deri më sot.
KOHA: Çfarë do të ndrysho-

nit te vetja nëse do mundeshit?

Nuk e kam menduar

ndonjëherë ndonjë gjë që do

ndryshoja, po mendoj që krijuesi

ynë është përkujdesur në

mënyrën më të mirë të mundsh-

me për secilin nga ne.

KOHA: Terapia juaj kundër

stresit?
Terapia kundër stresit gjithse-

si këndimi, thjeshtë këndimin e

kam terapi jetësore.
KOHA: Cilët do ishin të ftuarit

e një darke ideale në shtëpinë

tuaj?
Padyshim që pas familjes,

shoqëria është pjesa që neve na

përcjellë në jetë dhe shumicën e

kohës e kalojmë jashtë për shkak

të angazhimeve që secili kemi por

për një darkë ideale në shtëpinë

time do i ftoja miqtë e mi.

KOHA: Cili personazh filma-

sh apo librash ju frymëzon?

Mbase shoh filma të zhanreve

të ndryshme dhe lexoj kohë pas

kohe nuk mund të them se kam

ndonjë frymëzim të personazhe-

ve të filmave apo librave por më

pëlqejnë personazhet që janë të

bazuar në realitet.
KOHA: Dhurata që ju pëlqen

të bëni?
Nuk kam ndonjë dhuratë që e

bëj zakonshëm, më pëlqen të bëj

dhurata mundohem të tregohem

e kujdesshme varësisht prej fe-

stës, eventit apo personit.

KOHA: Talenti që do të doje

të kishe?
Më pëlqejnë pikturat, ndoshta

ky do ishte talenti im i dëshiruar.

KOHA: Deri ku do arrinit për

dashurinë?
Për dashurinë? Deri në pa-

fundësi…
KOHA: Në cilën epokë do ki-

shit dashur të jetonit?
Në epokën në të cilën jetoj,

është epoka që e shoh, e prek, e

ndjej dhe mendoj që kjo është

epoka në të cilën dëshiroj, sepse

jam realiste.
KOHA: Ju trembin vitet që

ikin? Frika duhet fshehur?

Jo aspak, uroj që vitet në vazh-

dim të jenë sikur deri tash, aspak

nuk më trembin përkundrazi i

mirëpres.
KOHA: Vdekja ju tmerron?

Jo sepse është proces njësoj si

jeta.
KOHA: Karrierë pastaj fëmijë

apo fëmijë pastaj karriera?

Kam vite që merrem me mu-

zikë dhe jam përkushtuar kar-

rierës, karriera ndërtohet por

gjithsesi dëshira është më e

madhe për të pasur familje të

shëndoshë dhe fëmijë.

KOHA: Po sikur të ishe një

film, si do të ishte titulli i tij?

Realiteti.

InfraRed
SARANDA ALIJA

Për dashurinë deri në pafundësi…

Ka shumë vite që këndon, merret me muzikë që në moshë të re dhe njihet si një nga vokalet më të bukura që ka skena shqiptare.

Saranda Alija vazhdon me të njëjtin ritëm duke sjellë vetëm vlera. Në një intervistë për InfraRed të gazetës KOHA do e njohim

më mirë yllin shqiptarë!

ARMEND TERZIU
Punoj shumë që të sjellë muzikë unike

Ai jeton në diasporë andaj dhe angazhimin me muzikë e ka kryesisht atje. Armend Terziu, djali i

hitit "Çka po pret" tregon në një bisedë të shkurtë për InfraRed të gazetës KOHA se si ka arritur të

bëj publikun për vete

Koha
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Brian Hoyt Yee
:“Librat e
historisë në
Ballkan janë
plot me
momente ‘tani
ose kurrë’
Takimi i presidentëve të Ko-
sovës dhe Serbisë me kance-
laren gjermane, Angela
Merkel, dhe presidentin e
Francës, Emmanuel Macron,
nuk është vendimtar për dia-
logun midis Prishtinës dhe
Beogradit, por është një
shans për të biseduar, tha
ish-zëvëndësndihmësi i sek-
retarit amerikan të Shtetit,
Brian Hoyt Yee.
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, dhe ai i Serbisë, Alek-
sandar Vuçiq, do të takojnë
Merkelin dhe Macronin më
29 prill në Berlin.
“Librat e historisë në Ballkan
janë plot me momente ‘tani
ose kurrë’. Mendoj se takimi
në Berlin nuk është një prej
tyre, por është një shans. E
vlerësoj Gjermaninë dhe
vendet e tjera që vazhdojnë
të organizojnë takime të til-
la, në të cilat flitet për hapat
e ardhshëm”, tha Hoyt Yee në
një diskutim në Institutin
Ndërkombëtar Republikan
në Uashington, me temën:
“Zgjidhja e së pazgjidhurës
në Ballkanin Perëndimor”.
Hoyt Yee tha se shpreson se
në Berlin do të diskutohet
sinqerisht dhe në detaje për
hapat e ardhshëm të Serbisë
dhe Kosovës dhe se do të
bëhet përparim.
“Mendoj se ideja për ndarje
të territoreve në vija etnike
nuk është e mirë, as pragma-
tike, as politike, as diploma-
tike. Nuk është diçka për të
cilën duhet folur”, tha Hoyt
Yee, transmeton Zëri i Ame-
rikës në gjuhën serbe.
Diplomati amerikan po ash-
tu tha se Serbia duhet të ven-
dosë “nëse do që të ulet në
karrigen ruse apo atë evro-
piane”.
Anëtarësimi i disa vendeve të
Ballkanit Perëndimor në Ba-
shkimin Evropian deri në vi-
tin 2025 nuk është real, tha
Hoyt Yee.
Ai shtoi se bashkësia
ndërkombëtare momentali-
sht nuk ka strategji të qartë
për Ballkanin Perëndimor
dhe se as BE-ja, as SHBA-ja
nuk po ia kushtojnë rajonit
rëndësinë që do të duhej.

(REL, 25 prill)

MEDIACitate

Nëse institucionet fetare shikohen vetëm si
qendra prej ku mund të rekrutohen votues që do
të mbështesnin njërën apo partinë tjetër,
atëherë misioni bazik i këtyre institucioneve
deformohet, dhe ato shumë lehtë mund të
shndërrohen në shesh ku horrat e ngjyrave të
ndryshme mund t’i xhirojnë filmat e tyre të
mjerë 

Zhvillimet e fundit në Bashkësinë e Fesë Islame në Shkup kanë nxjerrë në sipër-
faqe edhe njëherë gjendjen komatike në të cilën ndodhet një pjesë e shoqërisë
sonë, si pasojë e çrregullimit të balancit në mes të fesë dhe politikës. Asgjë të re
s’do të thoshim nëse e përsërisim një qëndrim të të njohur se, çdo involvim i po-
litikës në jetën fetare, është po aq i dëmshëm sa edhe involvimi i jetës fetare në
politikë. Në rastin e fundit patëm një përpjekje të dështuar për një puç, me një in-
volvim të dozuar të disa segmenteve të caktuara shtetërore (politike e gjyqësore). 

BFI në historinë e vet ka kaluar nëpër turbulenca e zhvillime nga më dramatiket.
Në vazhdimësi ka pasur përpjekje që ky institucion të futet nën sqetullat e qen-
drave vendimmarrëse politike. Me vet faktin se këto përpjekje kanë qenë gjith-
monë aktive, ilustron më së miri një dukuri për të cilën politika refuzon të flet ha-
pur. Në radhë të parë, ka ekzistuar një interesim i vazhdueshëm që ndikimi politik
i partive të shtrihet edhe në radhët e besimtarëve, në mënyrë që ky ndikim pastaj
të përkthehet në votë. Në anën tjetër, vetë kreu i BFI-së herë pas herë ka koketuar
me lidershipin e njërës apo partisë tjetër, dhe kjo ka shkaktuar pastaj një
marrëdhënie problematike, në momente e periudha të caktuara, ku gjithsesi më
të humbur kanë dalur besimtarët e devotshëm, të cilët asnjëherë nuk kanë qenë
ithtarë fanatik të ndonjë opsioni politik. Për rrjedhojë, ata kanë dalur të keqpër-
dorur e të manipuluar. Në gjithë këtë planimetri zhvillimesh, shteti ka bë sehir, ose
është bërë sikur nuk po i intereson çka po ndodhë në BFI. Fatkeqësisht, ky rol i sh-
tetit ka krijuar hapësirë për veprime anarkike që herë pas herë kanë tentuar të
dëmtojnë imazhin e këtij institucioni fetar. 

Për një pjesë të madhe të besimtarëve të sinqertë, janë të pakonceptueshme ve-
primet e fundit, sidomos përpjekjet që në mënyrë klandestine të merret drejtimi
i BFI-së. Përdorimi i gjykatave për qëllime bizare, duke i ushqyer ato me materia-
le të rreme dhe të falsifikuara, flet për një gjendje kaotike në sistemin e drejtësi-
së në vend. Ky sistem që në vazhdimësi prodhon drejtësi selektive, herët a vonë
duhet të jetë objekt reformash të thella, pa të cilat ne nuk mund të afrohemi as
te paradhomat e BE-së.

Retorika e ashpër e kreut të BFI-së në adresë të strukturave të caktuara shtetëro-
re dhe taktikat tinëzare të shtetit për të disiplinuar drejtuesit e BFI-së përmes shan-
tazheve e veprimeve joparimore, duhet të marrin fund dhe të hapet një kapitull
i ri në bashkëpunimin institucional në mes të BFI-së dhe shtetit. Në radhë të
parë, vetë BFI duhet t’i përmbahet frymës transparente të punës së organeve
brenda saj, përfshi edhe veprimtarinë financiare, dhe në anën tjetër - shteti të
mos përdor kuaj të Trojës për të goditur këtë institucion kaq vital për një
pjesë të madhe të popullatës në këtë shtet. Hapësirë për punë të mira e të për-
bashkëta ka sa të duash, vetëm nevojitet një vullnet dhe gatishmëri që kon-
tributi i gjithsecilit të jetë në favor të zhvillimit normal të shoqërisë sonë. In-
stitucionet fetare mund të jenë një aleat i fortë i betejave kundër dukurive
asociale e devijante në shoqëri. Nëse institucionet fetare shikohen vetëm si
qendra prej ku mund të rekrutohen votues që do të mbështesnin njërën apo par-
tinë tjetër, atëherë misioni bazik i këtyre institucioneve deformohet, dhe ato
shumë lehtë mund të shndërrohen në shesh ku horrat e ngjyrave të ndryshme
mund t’i xhirojnë filmat e tyre të mjerë. 

BFI nuk është shesh
xhirimi për filma të mjerë

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

Emin AZEMI

VETING
PARAGJYKIMEVE
ETNIKE NË GJYQSOR!

“Sot takova ambasadorin e OSBE-
së ne Shkup, z. Clemns Koja për të
biseduar për aktualitetet në vend
përfshi ktu dy tema të
rëndësishme si paragjykimet
etnike në marrjen e vendimeve
gjyqsore dhe tentimet për
ndërhyrje ilegale në BFI. 
U dakorduam me ambasadorin
që urgjentisht te fillojme projekt
për krahasimin shkencor të
vendimeve gjyqësore në të
kaluarën për vepra të ngjajshme
apo të njëjta varësisht prej
përkatësisë etnike te kryerësve të
atyre veprave. 
Bias-i ( paragjykimi) etnik në
vendimmarje në proceset
gjyqësore duhet urgjentisht të
verifikohet dhe te luftohet me të
gjitha mekanizmat e mundshëm!.
Ka shkruar një status në
Facebook”, Zëvendëskryeministri i
ngarkuar me Çështjen e
integrimeve Europiane, Bujar
Osmani. 

SHPREHJA “KRIMET E
LUFTËS NË KOSOVË”
ËSHTË E MANGËT!

“Kur flasin për krimet që shteti
serb ka kryer gjatë luftës në
Kosovë një numër politikanësh të
përgjegjësive të ndryshme
institucionale përdorin shprehjen
“krimet E luftës në Kosovë”.
Duke mos pasur për qëllim të
polemizoj me dikë, dhe me bindje
të plotë se përdorimi preciz i
fjalëve ndihmon në
harmonizimin e përgjithshëm të
terminologjisë që duhet të
përdoret, sidomos nga politikanët
dhe gazetarët, kur duhet të
përkufizohen ngjarjet e caktuara,
po sqaroj me sa vijon:
Me Konventat e Gjenevës të datës
12 gusht 1949 dhe të Protokolleve
shtesë të këtyre konventave; me
Konventën për Parandalimin dhe
Dënimin e Krimit të Gjenocidit;
me Statutet e Gjykatës
Ndërkombëtare për ish-
Jugosllavinë dhe për Ruandën
dhe me Statutin e Romës të
Gjykatës Penale Ndërkombëtare,
të cilat përbëjnë bazën juridike të
të drejtës penale ndërkombëtare
për këto çështje, klasifikimi i
krimeve për nga pesha është:
1. Gjenocidi
2. Krimet kundër njerëzimit
3. Krimet e luftës
Prandaj shprehja “krimet GJATË
luftës në Kosovë” është
terminologji adekuate që
ngërthen në vete edhe gjenocidin
dhe krimet kundër njerëzimit dhe
nuk kufizohet vetëm në krimet e
luftës”, ka shkruar një status në
Facebook, Bardhyl Mahmuti
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Uashington, 25 prill - Zgjerimi i
BE deri në 2025 nuk është real dhe
është i dëmshëm fakti që Ballkani
Perëndimor bëhet kinse po i bën
reformat, ndërsa BE gjoja se janë
implementuar, ka deklaruar ish-
zëvendësi i ndihmës sekretarit
amerikan të shtetit të SHBA për
Evropë dhe Euroazi, Brajan Hojt Ji.  

“Nuk është nevoja që të hiqet
dorë nga eurointegrimet, por është
me rëndësi që të jemi të sinqertë
në atë se si duken gjërat në atë
drejtim, sepse të pretenduarit se
ajo është e sigurt dhe se disa ven-
de mund të bëhen anëtare deri në

vitin 2025, jo vetëm që do të pen-
gojë ato vende që duhet të bëjnë
reformat, por edhe do të inkurajojë
kleptokratët, funksionarët e kor-
ruptuar që t’u thonë njerëzve anë-
tarësimi do të ndodhë brenda dy,
tre, pesë viteve dhe u jep oksigjen
më shumë se sa meritojnë”, është
shprehur Ji në tubimin “Zgjidhja e
të pazgjidhurës në Ballkanin
Perëndimor” në Uashington. Ai sh-

toi se momentalisht bashkësia
ndërkombëtare nuk ka strategji të
qartë për Ballkanin Perëndimor
dhe se BE dhe SHBA nuk i kush-
tojnë rëndësi rajonit aq sa duhet, si
dhe është e nevojshme që BE dhe
SHBA të kenë qasje unike. 

“Gjithashtu duhet të dimë se
nëse nuk reagojmë menjëherë,
gjërat do të shkojnë shumë keq”,
ka konkluduar Li. 

Në lidhje me takimin e kryeta-
rit të Serbisë, Aleksandar Vuqiq dhe
atij të Kosovës, Hashim Thaçi në
Berlin më 29 prill me kancelaren
gjermane, Angela Merkel dhe krye-
tarin francez, Emanuel Makron, Ji
tha se nuk është vendimtar për dia-

logun mes Prishtinës dhe Beogra-
dit, por se është mundësi për bise-
dime. Sipas tij “librat e historisë”
për Ballkanin janë përplot me mo-
mente “tani o kurrë”, por takimi në
Berlin nuk është njëri prej tyre,
edhe pse është mundësia. 

Publicitet

HOJT JI PËR REFORMAT

Brukseli dhe Ballkani gënjejnë vetveten
Hojt Ji tha se
momentalisht,
bashkësia
ndërkombëtare nuk
ka strategji të qartë
për Ballkanin
Perëndimor dhe se BE
dhe SHBA nuk i
kushtojnë rëndësi
rajonit aq sa duhet

Sipas thënieve, jo vetëm nga
Uashingtoni, por edhe nga pjesa më e
madhe e kryeqyteteve të BE-së dhe nga
KE-ja, ne jemi ata të cilët ecim kundër
erës. Në një situatë në të cilën ka probleme
serioze dhe në disa pjesë edhe kthim prapa në
Ballkanin Perëndimor, ne përmendemi  si shembull i kundërt,
ku rezultatet shihen dhe ku ekziston vullnet politik. Këtë e
deklaroi zëvendëskryeministrja dhe ministre e Mbrojtjes,
Radmilla Shekerinska, duke u përgjigjur në pyetjen e
gazetarëve për deklaratën e zëvendës ndihmësit të sekretarit
shtetëror të SHBA-së për Evropë dhe Euroazi Brajan Hojt Ji.
Ajo përkujtoi konferencën për shtyp të OSBE/ODIHR që u
mbajt në ditën e zgjedhjeve. Sipas tyre, zgjedhjet
presidenciale kaluan në mënyrën më të mirë të mundshme, pa
kurrfarë incidentesh, me kushte definitivisht të njëjta për të
gjithë kandidatët. 

PËRGJIGJET SHEKERINSKA: JEMI SHEMBULL 
NË BALLKANIN PERËNDIMOR 
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Shkup, 25 prill - Duket më pak
tragjikomike mua të më akuzoni
për ndonjë i cili ka lidhje me tran-
zicionin, sepse tranzicioni ende
është për keqardhje, proces i pam-
baruar në Maqedoni. Unë kam
qenë ministre nga viti 1992 e deri
në 1994-ën, ajo është periudha kur
ka filluar tranzicioni, veçanërisht
është tragjikomike kur akuzat
vijnë nga ikonat e tranzicionit të
cilët të gjithë rininë dhe jetën e
kanë kaluar në suaza të tranzicio-
nit. Kështu tha kandidatja e
VMRO-DPMNE-së për presidente
shteti, Gordana Siljanovska Davko-
va në takim me qytetarët e Shku-
pit, ndërsa theksoi se vërehet ner-
vozizëm te Shtabi i
kundërkandidatit Pendarovski pas,

siç tha ajo, humbjen në raundin e
parë.

“Është e pazakontë të shihni
ministre të Mbrojtjes në spot, si
dhe siç është e pazakontë të shih-
ni kryeministër dhe ministër të
Punëve të Brendshme në fushatë.
Unë tashmë këtë e përmenda por
edhe njëherë e përmend. Dhe më
e pazakontë është të shihni dramë
me fshesa, veçanërisht që për fshe-
sa dëgjuam shumë më herët, por
askush nuk fshin asgjë, sepse
dëgjuat se ka funksionarë të lartë
në Qeveri që para zgjedhjeve që
meritojnë të largohen, mendoj se
kjo është tragjikomike, kuptohet
unë e vazhdoj garën në kërkim të
votave të të papërcaktuarve, të aty-
re nga Bojkotoj, të atyre që ndosh-

ta me të drejtë janë larguar nga
VMRO-DPMNE-ja në periudhën e
kaluar, por tani shoh se po
kthehen, ndërsa sigurisht nuk
kthehen për shkak të privilegjeve
të mundshme, por që të ndih-
mojnë në procesin reformues”, tha
Siljanovska-Davkova.

Për fat të keq, tha kandidatja
për presidente e mbështetur nga
VMRO-DPMNE, gjithçka që ka
qenë e mençur dhe e vlefshme në
lidhjen socialdemokrate, ata e
kanë anuluar. Siljanovska shtoi se
vëren nervozizëm të pritur dhe të
fuqishëm te pushteti, sepse rezul-
tati është shqetësues dhe para-
lajmërues dhe se në një vend tjetër
pushteti menjëherë do të shpallte
zgjedhje të parakohshme parla-

mentare. Për akuzat se fitorja e saj
do të thoshte kthimin e regjimit,
Siljanovska tha se asnjëherë nuk
ka qenë anëtare e VMRO-së, as kë-
shilltare e tyre, se ka qenë e ndër-

ruar gjatë qeverisjes së tyre nga
Komisioni i Venecias, dhe se madje
ka qenë në anën e kundërt gjatë
miratimit të Ligjit për arsim të
lartë.

Shkup, 25 prill - Zëvendëskryetari i
Qeverisë për Çështje Evropiane
Bujar Osmani çështjen e
ndërhyrjes së politikës në Bashkë-
sinë Fetare Islame e diskutoi edhe
në takimin me shefin e Misionit të
OSBE-së në Shkup, Klemens Koja.
“Incidenti me ndërhyrjen në Ba-
shkësinë Fetare Islame, paraqet
akt të turpshëm që kërcënon
sekularitetin e vendit dhe auto-
nominë e garantuar me kushte-
tutë të bashkësive fetare në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut,
dhe nga Qeveria por edhe insti-
tucionet e tera pres që të ndër-
marrin aktivitete me të cilat do të
mbrojnë pavarësinë e BFI-së”,
theksoi Osmani, duke potencuar
se incidentet e tilla me siguri në
mënyrë negative do të ndikojnë
në marrëdhëniet stabile ndëret-
nike, që paraqesin fryt të mundit
shumëvjeçar dhe sjelljes së kuj-
desshme. Tema tjetër të cilën zë-
vendëskryeministri e ka diskutuar
janë edhe vendimet e fundit gjy-
qësore, të cilët vlerësohen si se-
lektive kur bëhet fjalë për të aku-
zuar shqiptarë. U dakorduam, ka
thënë Osmani, me ambasadorin
që urgjentisht të fillojmë projekt
për krahasimin shkencor të vendi-
meve gjyqësore në të kaluarën
për vepra të ngjashme apo të
njëjta varësisht prej përkatësisë

etnike te kryerësve të atyre vepra-
ve.

“Aktualisht marrëdhëniet
ndëretnike janë stabile dhe të for-
ta, dhe me të jemi veçanërisht
krenar, por ajo nuk është diçka që
mund të merret si e gatshme, por
përkundrazi, medoemos duhet
në mënyrë aktive të punojmë në
ruajtjen e tyre”, theksoi Osmani.
Në takim, Osmani dhe Koja di-
skutuan për mundësitë për reali-
zimin e projektit për analizë sta-
tistikore dhe cilësore të
vendimeve gjyqësore, me të cilat
do të vërtetohet objektiviteti i
aktgjykimeve në përputhje të
përkatësisë etnike të të akuzuar-
ve, si mënyrë meritore për përcak-
timin e objektivitetit dhe jo-se-
lektivitetit në punën e gjykatave. 

Projekti parasheh analizë pro-
fesionale statistikore, ku lëndë e
përpunimit do të ishin ngjarjet e
njëjta të akuzave, ku do të anali-
zoheshin lartësitë e aktgjykimeve
dhe korrelacioni i tyre statistikor
në përputhje me përkatësisë et-
nike të të akuzuarve. Këto projek-
te kanë sukses të jashtëzakon-
shëm në vërtetimin e anësimeve
eventuale dhe subjektivizmit të
skenës gjyqësore në shoqëritë ba-
shkëkohore, si bazë për adresimin
e këtyre çështjeve objektive dhe
pa paragjykime.

Prilep, 25 prill - Me votim masiv më 5
maj, ne përfundimisht, pas 10 vite-
ve, do të kemi president të vërtetë të
shtetit. Votimi masiv do të thotë
mbështetje ndaj konceptit për
NATO dhe BE, për përparim të ven-
dit dhe të mos kthehet më në
regjim të errët, theksoi kandidati
presidencial, Stevo Pendarovski në
tribunën e mbrëmshme në qendër
të Prilepit. “Më 5 maj me rëndësi
është të dalim masivisht në
zgjedhje sepse më i rëndësishëm
është ky koncept të cilin e mbështe-
sim unë, kryeministri dhe nga struk-
tura në pushtet sepse shteti çohet
në NATO dhe në BE. Edhe pse 30
vite të gjitha gjeneratat e etniku-
meve që jetojnë në vend dëshiruan
ta shohin vendin në NATO dhe BE,
kjo gjeneratë mund ta realizojë atë
ëndërr. Vetëm ky koncept, nëse e
merr mbështetjen tuaj më 5 maj, e
çon Maqedoninë në shoqërinë e
vendeve të zhvilluara”, tha Penda-
rovski. Votimi masiv më 5 maj për
numrin 3 do të thotë se asnjëherë
më në këtë vend nuk do të kthehet

regjimi i Gruevskit dhe familjes.
“Besoj edhe njerëz të cilët kanë vo-
tuar për VMRO-DPMNE-në nuk dë-
shirojnë që të kthehen ato kohëra.
Gruevski do të kthehet vetë që ta
vuajë dënimin me burg. Me votim
masiv më 5 maj, ne përfundimisht,
pas 10 viteve, do të kemi president
të shtetit. Në tetë vitet e fundit nuk
patëm president i cili do ta respek-
tojë shtetin juridik dhe do të pu-
nojë për qytetarët e vet. Prandaj,
me votim masiv më 5 maj, të gjithë
do të fitojnë president nga i cili nuk
do të turpërohen”, tha Pendarovski
para prilepasve. Në ndërkohë, krye-
ministri Zoran Zaev porositi që
zgjedhjet e 5 majit të jenë të sukses-
shme dhe demokratike. “Përfundi-
misht të jemi qytetarë përgjegjës
dhe të sjellim vendim. Më 5 maj
është mundësi e shkëlqyeshme të
zgjidhet e ardhmja në mënyrë që të
vazhdojë të shkojë shteti përpara.
Të gjithë ju që ngelët në shtëpi e di
se tmerroheni nga mendimi që të
kthehet regjimi i Gruevskit. Dërgoj
porosi drejt jush, detyrë e jona
atdhetare është ta sigurojmë shte-
tin dhe ai të na shkojë përpara", u
shpreh kryeministri Zaev në Prilep.

Kalkulimi i vetëm i tyre, tha Zae-
vi, është të arrijnë sërish në pushtet
në mënyrë që të vjedhin atë që nuk
arritën ta vjedhin, ndërsa thonë se
tani janë të sapoardhur nga VMRO-
DPMNE-ja dhe të “radhisin” aboli-
me dhe amnisti të banditëve dhe
kriminelëve. 

"Por, me Stevo Pendarovskin do
të ketë drejtësi. Premtoj se sado që
të jetë i pavarur sistemi gjyqësor,
duhet të sjellë aktvendime, të sjel-
lë vendime. Ndërkaq që ranë vendi-
me në kohëra të vështira kur nego-
ciohej në Parlament për shumicë
prej dy të tretave. Pati dhe ka vendi-
me. Kemi vendime të gjykatave të
shkallës së parë, kemi edhe vendi-
me fuqiplote për vepra penale dë-
nime me burg, të konfirmuara nga
Apeli. Dhe do të ketë vendime, se-
pse ka dëshmi. Do të shohë e tërë
Maqedonia, por edhe e tërë bota,
sepse ekzistojnë edhe dëshmi ma-
teriale dhe audio dëshmi. Të gjithë
e dinë atë. Dhe nuk do të ketë
ngecje, sepse kjo është vënie e ren-
dit dhe rregullit, sundimi i së
drejtës, ligji të vlejë njejtë për të
gjithë. Dhe do të vlejë”, theksoi
Zaevi.

KANDIDATJA E VMRO-SË VIJON TAKIMET ME QYTETARËT

Siljanovska sytë nga votat e të papërcaktuarve
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OSMANI TAKON AMBASADORIN
KLEMENS KOJA

Incidenti në BFI dhe gjykimet
selektive kërcënojnë stabilitetin

PENDAROVSKI NË PRILEP 

Votimi masiv do të thotë
mbështetje për NATO dhe BE

"Edhe pse 30 vite të gjitha
gjeneratat e etnikumeve
që jetojnë në vend
dëshiruan ta shohin
vendin në NATO dhe BE,
kjo gjeneratë mund ta
realizojë atë ëndërr. Vetëm
ky koncept, nëse e merr
mbështetjen tuaj më 5
maj, e çon Maqedoninë në
shoqërinë e vendeve të
zhvilluara”, tha
Pendarovski
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Shkup, 25 prill - Edhe deklaratat e
kryeministrit edhe deklaratat e të
gjithë neve treguan se ka dallim.
Për momentin kemi Qeveri e cila
din t’i dëgjojë qytetarët, e jo t’i
dëgjojë përmes telefonit, e cila din
t’i pranojë mesazhet, e jo të dënojë
për mesazhe të tilla. Nuk është i
rastësishëm fakti se këto zgjedhje
që u mbajtën në atmosferë ideale,
koincidojnë edhe me raportet e
fundit për liritë mediatike të cilat
treguan se shteti ynë për diku 25

vende e përmirësoi rejtingun. Kjo
do të thotë se Qeveria nuk mund të
fshihet as pas reklamave, as pas
mediumeve të kontrolluara, por e
jep maksimumin e vet dhe duhet
të dëgjojë çka do të thonë qyte-
tarët. Këtë dje e deklaroi zëvendë-
skryeministrja dhe ministre e
Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska
duke u përgjigjur në pyetje të gaze-
tarëve për paralajmërimin e krye-
ministrit Zarv për ndryshime kua-
drovike. “Kryeministri tha se

mesazhi është pranuar dhe se pikë-
risht për atë mesazh ne do të bëjmë
zhvendosje kuadrovike menjëherë
pas zgjedhjeve, kur edhe ligjërisht
kemi të drejtë për ta bërë këtë. Eki-
pi i parë do të vendoset edhe nga
ana e kryeministrit, por nuk men-
doj se zhvendosjet kuadrovike do
të kufizohen vetëm në përbërjen
qeveritare, por në atë që quhet pu-
shtet ekzekutiv dhe në atë që quhet
mosrealizim i një pjese nga pritjet
e qytetarëve”, ka thënë Shekerin-
ska pas aksionit për mbjelljen e 150
fidanëve në afërsi të kejit të Lumit
Vardar, si pjesë e aksionit për luftë
kundër ndotjes së ajrit dhe
mbrojtjes së mjedisit jetësor. Foku-
sin, siç tha, me të vërtetë e kishim
në çështje të mëdha shtetërore dhe

në to treguam rezultat, që do të
thotë se Qeveria tregoi se atje ku
saktë e dimë çka duam dhe ku e ja-
pim maksimumin, ka rezultate.

“Kjo nuk është ashtu në të
gjithë sektorët dhe pikërisht për
këtë menjëherë pas zgjedhjeve
këto zhvendosje kuadrovike do të
tregojnë se kur ekziston liri dhe kur
edhe mediumet edhe qytetarët
nuk ndjejnë frikë për ta thënë men-
dimin e tyre, atëherë qeveritë funk-
sionojnë më mirë dhe shteti shkon
përpara”. 

Zëvendësministri i Mjedisit
Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor,
Jani Makraduli për ndryshimet e
paralajmëruara në ministrinë dika-
steriale, mendon se ky është ven-
dim i kryeministrit. “Secili vlerëson

si ka punuar, por vendimi është i
kryeministrit, gjegjësisht i manda-
tarit”, tha Makraduli.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Pe-
tre Shilegov deklaroi se ka qenë i
përfshirë në fushatën presidencia-
le edhe në 20 ditët e para, por edhe
më herët. Ai shtoi se është i prani-
shëm në mediume pothuajse çdo
ditë, pa dallim nëse është fushatë
ose jo, ndërsa shfaqi shpresë dhe
bindje se zgjedhjet në muajin maj
do të jenë korrekte dhe demokra-
tike siç ishin në rrethin e parë. “Pasi
ta zgjedhim presidentin, më pas
brenda do të jetë çështja e partisë
tonë politike për konfirmimin e
përgjegjësisë individuale për
bartësit e funksioneve”, ka thënë
Shilegov. (Z.V)

Destan JONUZI

Shkup, 25 prill - Zhvillimet politike
pas raundit të parë të zgjedhjeve
presidenciale, dënimet drakonike
dhe selektive të gjykatave, ngjarjet
në BFI etj., kanë nxitur debat për
një krizë të mundshme politike
dhe dështim të zgjedhjeve presi-
denciale me mos arritjen e pragut
të nevojshëm prej 40 për qind.
Njohës të zhvillimeve politike në
vend thonë se nëse dështojnë
zgjedhjet në raundit e dytë,
atëherë vendi do të futet nëpër la-
birinthe krize, tepër të kushtuesh-
me.

"Gjykoj se është herët të flitet,
ndonëse edhe ky skenar nuk mund

të përjashtohet plotësisht, për
shkak të zhvillimeve të fundit në
BFI, në radhë të parë dhe impliki-
mit të politikës dhe gjyqësorit - aty
ku nuk do të duhej ta kishte ven-
din. Sidoqoftë, tejkalimi i pragut
prej 40 për qind të daljes së votue-
sve, në raundin e parë, dhe fakti se
gara zhvillohet mes Siljanovska-
Davkovës dhe Stevo Pendarovskit,
më bën të besoj se elektorati i kan-
didatit shqiptar Blerim Reka dhe
votuesit e tjerë shqiptarë, të cilët
më 21 prill qëndruan në shtëpi,
edhe kësaj radhe do të jenë për-
caktues, si për arritjen e censusit
ashtu edhe për përcaktimin e fi-
tuesit. Skenari i dytë, ai i dështimit,
s’do mend se do ta fuste vendin
nëpër labirinthe krize, tepër të ku-
shtueshme", tha për gazetën

KOHA, publicisti Seladin Xhezai-
ri.

Nga ana tjetër, analisti Vele Mi-
tanovski, vlerëson se për stabilite-
tin politik të vendit më shumë po
punon bashkësia ndërkombëtare,
sesa politika vendore. "Kam
ndjenjën se për vendin tonë më
shumë punojnë miqtë tanë nga
bashkësia ndërkombëtare, sesa vet
ne. Mendoj se edhe ata, nga Bruk-
seli dhe Uashingtoni, habiten, si
ne, këtu, bëjmë për gjithçka Baj-
ram. Nëse hyjmë në problem, ata
na dalin në ndihmë. Nëse dalim
nga ndonjë problem, ne
menjëherë krijojmë një të ri. Sikur
të jetojmë vazhdimisht në ndonjë
krizë permanente politike. Proble-
mi nuk është te populli. Ai edhe
gjatë votimit në raundin e parë të

zgjedhjeve presidenciale, tregoi se
dinë se ku e kemi të ardhmen. Pro-
blemi është që popullin e udhëhe-
qin politikan, ndërsa do të duhej të
ishte e kundërta. Problemi është
në elitat politike, të cilat nuk
shohin larg. Problemi është në eli-
tat politike, dhe në dominimin e
skajshëm të interesave politike. Në
një situatë të tillë, vendimmarrja
rivendoset nga institucionet, dhe
mbyllet në rrethin e ngushtë poli-
tik, në rastin tonë në korniza et-
nike", deklaroi për gazetën KOHA,
Mitanovski.

Shikoni, shprehet më tej ai, se
çfarë po ndodh midis dy raundeve
të zgjedhjeve presidenciale. Treg-
tia, presionet me lojëra të vërteta,
krijimi i problemeve të reja. 

Ndërkohë, raundi i dytë i

zgjedhjeve presidenciale pritet të
mbahet më 5 maj, partitë politike
dhe kandidatët e tyre, Stevo pen-
darovski dhe Gordana Siljanovska-
Davkova, janë lëshuar në "gjah" për
të siguruar më shumë vota, që të
arrihet pragu zgjedhor prej 40 për
qind, por jo vetëm edhe ti fitojnë
zgjedhjet. Dallimi midis këtyre dy
kandidatëve është se njëri lufton
që të marrë sa më shumë vota të
komunitetit shqiptarë, rasti me
Pendarovskin, ndërsa tjetri, kan-
didatja i opozitës maqedonase,
Gordana Siljanovska Davkova,
është duke punuar për të motivuar
sa më shumë votues të papërcak-
tuar që të dalin në raundin e dytë
të zgjedhjeve presidenciale. 

Partitë dhe analistët e ndry-
shëm kanë filluar të kalkulojnë se
cilat mund të jenë përfitimet më të
mëdha për shqiptarët, nëse
zgjidhet tani presidenti, apo nëse
këto zgjedhje dështojnë dhe
shkohet me variantin që ushtrues
detyre i Presidentit të shtetit të
jetë, Talat Xhaferi. Përgjigje të
prerë ndaj kësaj dileme nuk ka, por
përderisa ka dilema mund të ketë
edhe qëndrime t fshehta politike
për të cilat askush hapur nuk flet
Ndryshe nga raundi i parë, partitë
politike shqiptarë, pjesëmarrëse
në pushtet, kësaj here duken më
të heshtura, sidomos PDSH-ja e
Menduh Thaçit dhe ALTERNATI-
VA e Afrim Gashit të cilët në raun-
din e parë ishin më të zëshëm se sa
vet Pendarovski dhe Zaev.

KRERËT E LSDM-SË ZOTOHEN PËR NDRYSHIME NË QEVERI

Ndryshime kadrovike menjëherë pas zgjedhjeve
"Ekipi i parë do të vendoset edhe nga ana e kryeministrit, por nuk mendoj se
zhvendosjet kuadrovike do të kufizohen vetëm në përbërjen qeveritare, por në atë që
quhet pushtet ekzekutiv dhe në atë që quhet mosrealizim i një pjese nga pritjet e
qytetarëve”, ka thënë Shekerinska
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Dilemat dhe të panjohurat 
Partitë dhe analistët e
ndryshëm kanë filluar
të kalkulojnë se cilat
mund të jenë
përfitimet më të
mëdha për shqiptarët,
nëse zgjidhet tani
presidenti, apo nëse
këto zgjedhje
dështojnë dhe shkohet
me variantin që
ushtrues detyre i
Presidentit të shtetit të
jetë, Talat Xhaferi.
Përgjigje të prerë ndaj
kësaj dileme nuk ka,
por përderisa ka dilema
mund të ketë edhe
qëndrime t fshehta
politike për të cilat
askush hapur nuk flet

Koha
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Shkup, 25 prill - Kabineti i presiden-
tit Gjorgje Ivanov reagoi ashpër për,
siç thonë në kumtesë, vendimin po-
litik të Komisionit Shtetëror për Pa-
randalim të Korrupsionit (KSHPK)
që të ngrejë padi kundërvajtëse
kundër presidentit të shtetit dhe
tërësisht i hodhi poshtë konfirmi-
met se me sjelljen e dekreteve, të
cilat janë lëndë e këtij vendimi,
shefi i shtetit ka vepruar në kundër-
shtim me ligjet dhe i ka tejkaluar
autorizimet e tij.

“Të dëshpëron fakti se, edhe
përskaj asaj se në Komisionin Sh-
tetëror për Parandalim të Korru-
psionit në mënyrë të rregullt ishin
dorëzuar arsyetimet dhe bazat
ligjore në bazë të së cilave presi-
denti i Republikës së Maqedonisë
ka sjellë dekretet, të njëjtat nuk
janë marrë parasysh nga ana e Ko-
misionit, ndërsa në vend të asaj, si
arsyetim jepen konstatime të
përgjithshme pa bazë ligjore. Pre-
sidenti i Republikës së Maqedonisë
i solli dekretet në pajtim me Kush-

tetutën e Republikës së Maqedo-
nisë dhe ligjet”, thuhet në reagimin
e kabinetit të Ivanovit.

Prej atje potencojnë se në paj-
tim me nenin e 79 të Kushtetutës,
shefi i shtetit është komandant su-
prem i forcave të armatosura të Re-
publikës. "Në pajtim me, nenin 18
të paragrafit 1 pika 11 të Ligjit për
mbrojtje, presidenti i shtetit emë-
ron eprorë formacioni në vendet e
gjeneralëve dhe avancon dhe
shkarkon gjeneralë. Si komandant
suprem, presidenti nuk ka për obli-
gim të kërkojë leje për kompeten-
ca që janë të regjistruara me ligj.
KSHPK në arsyetim i referohet

Ligjit të shërbimit të Armatës së
Republikës së Maqedonisë. Ky ligj
parashikon procedurë për avanci-
min tek grada e kolonelit, e jo gje-
neral, e cila është kompetencë e
presidentit të Republikës së Maqe-
donisë në pajtim me Ligjin për
mbrojtje”, thuhet në reagim.

Në mënyrë shtesë siç thonë nga
kabineti i Ivanovit, Ligji për
mbrojtjen është ligj sistemor, ndër-
sa Ligji për shërbimin në ARM
është ligj i përgjithshëm. "Në paj-
tim me parimin e kushtetutshmë-
risë, i parashikuar me nenin 51 të
Kushtetutës, është e qartë se si
është hierarkia normative në

marrjen e vendimeve. Nëse ka kon-
flikt në normat midis dy ligjeve,
atëherë zbatohen dispozitat e Ligjit
të mbrojtjes dhe jo të Ligjit për
shërbim në Armatë. Lidhur me si-
stemin e pagave dhe kompensimit
të pagave, nga kabineti i Ivanovit,
thonë se në pajtim me nenin 170 (1)
nga Ligji për shërbim në ARM, kjo
është kompetencë e ministrit të
mbrojtjes ose e personit të tij të au-
torizuar, dhe jo e presidentit të ven-
dit". Ndryshe, KSHPK inicioi dy pro-
cedura për shkelje kundër
presidentit Gjorge Ivanov për shkak
të emërimit të gjeneralëve në Ar-
matë pas shpalljes së zgjedhjeve.

Dibër, 25 prill - Për shkak të ekzistimit të dy-
shimeve bazë për kryerjen e veprës penale
“grabitje”, stacioni policor me kompetenca
të përgjithshme nw Dibër, në bashkëpu-
nim me njësitin për kriminalitet të pronës
dhe dhunës në Ministrinë e Punëve të
Brendshme, ngriti padi penale kundër Z.F.
(49) nga fshati i Dibrës Konjare dhe N.T (45)
nga Dibra. “Të dy personave u është cak-
tuar masë paraburgimi në afat prej 30 ditë-

sh. Të dyshuarit, veprën penale e kanë kryer
më 15 prill këtë vit rreth orës 05:00 në kazi-
nonë 'Star', e lokalizuar në rrugën '8 shtato-
ri', në Dibër, kur N.T i cili ka qenë i punësuar
dhe shef në kazino, me automobilin e tij e
ka sjellë Z.F para objektit”, deklaroi Stefan
Dimoski, zëdhënës i Sektorit për Punë të
Brendshme Ohër. Sipas hetimit, Z.F. ka hyrë
në kazino dhe me kërcënim me armë ka
marrë 500.000 denarë.

Shkup, 25 prill - Nëntë aksidente kanë
ndodhur në 24 orët e fundit në nivel të
Qytetit të Shkupit, pesë nga të cilët me
dëm material, dy me lëndime të rënda,
ndërsa dy me lëndime të lehta trupore.
Gjithsej 22 persona janë dënuar sepse
kanë drejtuar automjetin me shpejtësi
më të madhe se e lejuara, 17 sepse kanë
folur në celular, ndërsa nëntë sepse nuk
kanë mbajtur rripin e sigurisë. Janë përja-

shtuar nga trafiku 18 shoferë, 17 nga të
cilët pa patentë shoferi dhe një shofer fil-
lestar. 
Janë dënuar edhe këmbësorë, 22 prej të
cilëve nuk kanë kaluar rrugën në vendin
e shënuar për këmbësorë dhe shtatë kanë
kaluar në dritë të kuqe… Me “karrotrec”
janë ngritur 44 automjete, ndërsa janë
përjashtuar 15, të gjithë sepse nuk kanë
qenë të regjistruar.

Zdravev kryetar,
Ademi
zëvendëskryetar
i Këshillit
Gjyqësor
Shkup, 25 prill - Gjykatësi Kiro
Zdravev është zgjedhur kryetari i
ri i Këshillit Gjyqësor. Për Zdravev
në seancën e djeshme të Këshillit
me unanimitet votuan të gjithë
12 anëtarët. Zëvendësi i tij është
zgjedhur Selim Ademi, i cili ka
marrë 11 vota “pro”,  ndërsa një
fletëvotim ka qenë i pavlefshëm .
Gjykatësi Zdravev është anëtar i
Këshillit Gjyqësor që në dhjetor
të vitit të kaluar, ndërsa funksio-
nin kryetar të Gjykatës do ta
kryejë në dy vitet e ardhshme.
Kryetarit të deritanishëm të Kë-
shillit Gjyqësor, Zoran Karaxhov-
ski  mandati i përfundon nesër.

Festat, mjekë
kujdestarë 
në të gjitha
poliklinikat
Shkup, 25 prill -Shërbimet e
Shtëpisë së shëndetit në
Shkup gjatë ditëve festive do
të sigurojnë mbrojtje shën-
detësore 24-orëshe përmes
pikave kujdestare të natës në
Poliklinikat Idadia, Çento, Çair,
Gjorqe Petrov, Bit pazar, Jane
Sandanski, Shuto Orizare,
Draçevë dhe Bukuresht. “Nga
Shtëpia e shëndetit në Shkup
theksojnë se  kujdestaria e së
shtunës më 27 prill e të gjitha
shërbimeve specialiste do të
realizohet në poliklinikën
Bukuresht nga ora 8 deri në 16
dhe mbulim 24-orësh nga
Shërbimi për Ndihmë mjekë-
sore urgjente me mjekim
shtëpiak. “I rekomandojmë
qytetarët që për shkak të pe-
riudhës së kaluar të ekzistimit
të kenë kujdes me futjen e
ushqimit me origjinë të kaf-
shëve dhe konsumim të alkoo-
lit për shkaqe shëndetësore
dhe të sigurisë”, qëndron në
kumtesën e IPSH Shtëpia
shëndetësore e Shkupit -
Shkup.

Shkup, 25 prill - Komisioni Shtetë-
ror Zgjedhor në mbledhjen e dje-
shme e anuloi votimin në 7 nga 14
vendvotimet për të cilat ishin pa-
raqitur ankesa. Janë anuluar voti-
met në dy vendvotime në Kava-
dar, dhe nga një në Qendër,
Kumanovë, Ohër, Aerodrom dhe
Zajaz. Shkak për shumicën e anu-
limeve është që në kutitë e voti-
mit ka pasur më shumë fletë se sa
numri i votuesve të regjistruar, të
cilët kanë votuar dhe janë nën-

shkruar në listat zgjedhore. Në
këto vendvotime nuk do të rivo-
tohet, sepse rezultati nga vend-
votimet nuk ndikon në rezultatin
përfundimtar. Të gjitha 14 anke-
sat ishin parashtruar nga përfa-
qësues të autorizuar të kandida-
tes presidenciale Gordana
Siljanovska Davkova. Kryetari i
Komisionit shtetëror zgjedhor,
Oliver Derkoski theksoi se nga
ankesat dhe nga ekspertiza në
tërë materialin zgjedhor që si Ko-

mision e kanë bërë në disa vend-
votime mund të shihet se ende
një nga dobësitë më të mëdha në
sistemin zgjedhor është cilësia e
këshillave zgjedhor dhe se detyrë
e parë e KSHZ-së në periudhën
në vijim do të jetë të mundësojë
edukim më të madh dhe më të
vazhdueshëm të anëtarëve dhe
zëvendësve të Këshillave
zgjedhorë në mënyrë që të evi-
tohen situatat e këtilla të padë-
shiruara. “Në shumicën prej tyre

mund të konfirmohet se nuk
kemi kurfarë qëllimi, por se bëhet
fjalë për punë pa përgjegjësi të
këshillave zgjedhorë dhe se kjo
duhet të sanksionohet. KSHZ në
përbërje komplete e konstaton
atë dhe pa menduar i ka konsta-
tuar dobësitë dhe propozon
shkarkim të këshillave zgjedhorë
për përmirësimin e procesit
zgjedhor dhe në rrethin e dytë të
mos përsëriten gjërat e këtilla”,
tha Derkoski.

Folën në celularë, gjoba për 17 shoferëShefi organizoi grabitjen e kazinosë

Anulohet votimi në shtatë vendvotime

PRESIDENTI KUNDËR ANTIKORRUPSIONIT

Ivanovi thotë se paditë
janë vendime politike

"Si komandant suprem,
presidenti nuk ka për
obligim të kërkojë leje
për kompetenca që janë
të regjistruara me ligj.
KSHPK në arsyetim i
referohet Ligjit të
shërbimit të Armatës së
Republikës së
Maqedonisë. Ky ligj
parashikon procedurë
për avancimin tek grada e
kolonelit, e jo gjeneral, e
cila është kompetencë e
presidentit të Republikës
së Maqedonisë në pajtim
me Ligjin për mbrojtje”,
thuhet në reagim
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Shkup, 25 prill - Treguesit makroekonomikë
sugjerojnë në atë se ekonomia shkon përpa-
ra. Në kushte kur në nivel global zhvillohet
beteja me tarifat doganore, ekonomia jonë
shënon rritje në industri dhe në eksport,
thotë ministri i Financave, Dragan Tevdo-
svki në një intervistë për MIA-n.

“Prodhimtaria industriale është rritur
për rreth 10 për qind në dy muajt e parë të vi-
tit, gjegjësisht sipas të dhënave të fundit të
Entit shtetëror për statistikë. Gjithashtu, ek-
sporti ka shkallë të rritjes prej 6,8 për qind në
dy muajt e parë. Paga mesatare shënon rritje
prej 4.5 për qind në muajin shkurt. Krediti-
mi i ndërmarrjeve dhe njëherit lëvizjet në
sektorin e biznesit janë më të mira se kurrë
më parë në pesë vitet e fundit. Investimet e
huaja vitin e kaluar ishin më të larta që nga
pavarësia e deri më tani. E tërë kjo tregon se

ekonomia e Maqedonisë së Veriut është
rikthyer dhe se mund të realizojë norma të
mira të rritjes”, thotë Tevdovski. Ai thekson
se konfirmim për atë se ekonomia e Maqe-
donisë është në kondicion të mirë është
marrë edhe nga institucionet financiare
ndërkombëtare. Për shembull, FMN-ja e ka
rritur projekcionin për rritjen e ekonomisë së
Maqedonisë prej 2,8 për qind në tre për qind
për sivjet. Kjo ndodh në të njëjtën kohë kur
FMN-ja e ka ulur projeksionin për rritje glo-
bale, thotë Tevdovski.

Ministri i Financave theksoi se ekono-
mia po rimëkëmbet pas stagnimit nga viti
2017 dhe se kjo rritje është e kryesuar nga
sektori privat. “Natyrisht se Qeveria e sh-
frytëzon këtë moment pozitiv për reforma
dhe politika që do ta nxitin rritjen ekono-
mike. Viti i kaluar ishte vit i shumë reforma-

ve në financat publike. Kishim agjendë am-
bicioze, zbatuam 10 reforma të mëdha midis
të cilave edhe ajo tatimore, reformë pensio-
nale dhe sociale. Një pjesë e rezultateve tani
më janë të dukshme në pikëpamje të reali-
zimit të të ardhurave buxhetore. Sivjet do të
vazhdojmë me reformat e parapara me Pro-
gramin për menaxhim me reformat në fi-
nancat publike”, thotë Tevdovski. Ministri
thekson se përmes Kornizës për partneritet
me Bankën Botërore do të mbështeten
projekte për përmirësimin e klimës për eko-
nomi konkurruese dhe eksportuese të orien-
tuar. “Ka shumë projekte që kanë të bëjnë
me përmirësimin e infrastrukturës që do të
thotë lidhje më të mirë dhe shpenzime më
të vogla për kompanitë. I tillë është projek-
ti për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në
Ballkanin Perëndimor. Banka Botërore tani

më kalkulon se shpenzimet për importuesit
do të ulen për rreth 10 për qind”, thotë Tev-
dovski.

Ai shton se në Kornizë gjendet edhe
projekti për lidhjen e furnizuesve vendorë
me investitorët e huaj në vend, i cili është
dakorduar me Korporatën financiare
ndërkombëtare (IFC) gjatë Takimeve pran-
verore midis FMN-së dhe Bankës Botërore
në Uashington. Qëllimi i projektit është që
përmes rrjetëzimit të kompanive vendore
dhe të huaja të sigurohet punë për ndër-
marrjet vendore, të sigurohet qasje deri tek
tregjet deri te të cilat paraprakisht nuk kanë
pasur qasje dhe të transmetohet know-how.

Zejnulla VESELI

Shkup, 25 prill - Në ballafaqimin me
gjuhën e urrejtjes në media, është
shumë me rëndësi të vazhdohet
me promovimin e standardeve ga-
zetareske dhe me bashkëpunimin
me të gjitha institucionet përkatë-
se për sanksionimin e këtij feno-
meni negativ. Kështu u shpreh Ka-
tarina Sinadinovska, kryetare e
Këshillit Drejtues të Këshilli për
Etikë në Mediat në Maqedoni
(KEMM), ndërsa u promovua fu-
shata për luftë të gjuhës së ur-
rejtjes në media, ndërsa realizohet
nga Asociacioni për Mbrojtjen e
Mediave të Shtypura, Shoqata e
Gazetarëve të Maqedonisë dhe
KEMM.

"Rrjeti është i hapur për ba-
shkëpunim me të gjitha organiza-

tat civile, shoqatat, institucionet
dhe mediat që duan të kontri-
buojnë për të parandaluar para-
qitjen e gjuhës së urrejtjes në me-
diat në vendin tonë. Do të ishin të
kota të gjitha përpjekjet e bashkë-
sisë profesionale gazetareske nëse
institucionet nuk sanksionojnë
gjuhën e urrejtjes. Për këtë arsye
është i rëndësishëm Rrjeti për luftë
kundër fjalës së urrejtjes”, theksoi
Sinadinovska. Sipas saj, nëse ak-
torët që u bashkuan ose do t’i ba-
shkohen këtij Rrjeti nuk marrin

pjesë në trajtimin e gjuhës së ur-
rejtjes, atëherë kjo do të pasqyrojë
hipokrizinë e sistemit.

Kryetari i Asociacionit për
Mbrojtjen e Mediave të Shtypura
dhe themelues i gazetës ditore
KOHA, Lirim Dullovi, theksoi se
qëllimi i fushatës për luftë kundër
gjuhës së urrejtjes është të rrit
ndërgjegjësimin për pasojat e
dëmshme që shkakton përdorimi i
gjuhës së tillë, duke theksuar se
është shumë e rëndësishme të
kërkohet përgjegjësi edhe nga in-

stitucionet. “Shpresojmë se me-
sazhet që i dërgojmë nëpërmjet të
mediave të shtypura në kuadër të
kësaj fushate do të kontribuojnë
në parandalimin e gjuhës së ur-
rejtjes”, theksoi Dullovi. Fushata,
informoi Dullovi, është mbështe-
tur nga shumë persona eminent
të jetës publike në Maqedoni, por
edhe nga shumë diplomatë të ven-
deve të huaja, që janë me mision
në vendin tonë. "Të gjithë ata, pa
dyshim kanë pranuar përmes po-
rosive të tyre deri te opinioni, të

transmetuara përmes 17 mediave
anëtare të asociacionit tonë, të ja-
pin kontribut në këtë fushatë, që
ka shkuar dhe do të shkojë ende
nën moton 'Respekto, mos urrej'”,
tha Dullovi. 

Në fund të theksoj se fushata
kundër gjuhës së urrejtjes reali-
zohet kryesisht me mjetet nga
Asociacioni i Mediave të Shtypura,
gjegjësisht mediave - anëtare, që i
kanë vënë në disponim të gjitha
kapacitetet dhe mundësitë e tyre
për realizim sa më të suksesshëm
të qëllimeve të kësaj fushate.

Kryetari i Shoqatës së Gaze-
tarëve të Maqedonisë Mlladen Ça-
dikovski tha se gjuha e urrejtjes
dhe thirrja për dhunë mbi gaze-
tarët është absolutisht e papra-
nueshme dhe paraqet një sulm i
drejtpërdrejtë mbi lirinë e fjalës.
“Kërcënimet me vdekje me të cilët
gazetarët shpesh përballen kanë
për qëllim t’i shqetësojnë gaze-
tarët dhe ta hesht kritikën në me-
diat”, tha Çadikovski. Ai edhe një
herë përkujtoi se është përgjegjë-
si e Qeverisë dhe të institucioneve
të garantojnë mjedis të sigurt pune
për gazetarët, ndërsa kjo mund të
arrihet vetëm nëse sanksionohet
gjuha e urrejtjes ndaj gazetarëve
dhe me përfundimin e praktikës
së mosndëshkimit të atyre që sul-
mojnë gazetarë. Në formimin e
Rrjetit për luftë kundër gjuhës së
urrejtjes në mediat morën pjesë
shoqatat profesionale mediatike
dhe gazetareske, vendimmarrësit,
organet shtetërore dhe rregullue-
se që janë kompetente për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
organizata nga sektori civil dhe
subjekte të tjera nga sfera e me-
diave. Rrjeti zyrtarisht u formua
më 30 janar të këtij viti.

MINISTRI TEVDOVSKI LAVDËROHET PËR MASAT EKONOMIKE

Ekonomia po shkon përpara!

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

VAZHDON FUSHATA E MEDIAVE

Bashkë kundër gjuhës së urrejtjes
Kryetari i Asociacionit
për Mbrojtjen e
Mediave të Shtypura
dhe themelues i
gazetës ditore KOHA,
Lirim Dullovi, theksoi se
qëllimi i fushatës për
luftë kundër gjuhës së
urrejtjes është të rrit
ndërgjegjësimin për
pasojat e dëmshme që
shkakton përdorimi i
gjuhës së tillë, duke
theksuar se është
shumë e rëndësishme
të kërkohet përgjegjësi
edhe nga institucionet

DREJTËSIA PO MBRON SULMUESIT E GAZETARËVE 

Ekziston rritje e vogël e tendencës që gazetarët të
jenë cak i fjalës së urrejtjes. Kjo na brengos dhe
kërkojmë që praktika e mosndëshkimit të
ndërpritet që të mund t’i pengojmë këto dukuri,
tha në konferencën e DJESHME për shtyp, kryetari
i SHGM-së, Mlladen Çadikovski. Duke i potencuar
si shembull incidentet dhe kërcënimet e fundit
ndaj Aco Kabranovit dhe ekipit gazetaresk të
Televizionit 21, tha Çadikovski se SHGM-ja shpreh
brengosje pasi fakti se nuk ka asnjë rast me epilog

gjyqësor për fjalë të urrejtjes në media dhe se
ende pritet që organet të hetojnë porosi të
paraqitura të fjalimit të urrejtjes, është dështues.
Ai apeloi edhe deri te gjykatat edhe deri te
Prokuroria publike të fillojnë t’i procesuojnë këto
lëndë dhe t’i zgjidhin. Çadikovski dërgoi apel
edhe deri te gazetarët që të përmbahen deri te
Kodeksi gazetaresk gjatë punës së tyre,
posaçërisht gjatë zgjedhjeve, kur shkalla e etikës
duhet të vendoset në nivelin më të lartë. 

Koha
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Shkup, 25 prill - Kostot e jetesës në
Tiranë janë rritur në 2019-n në ra-
port me vendet e tjera të rajonit.
Jetesa në Tiranë tashmë është po
aq e shtrenjtë sa në Beograd dhe
pak më e lirë në raport me Podgo-
ricën. Të dhënat janë marrë nga
portali “Expatistan.com”, i cili kraha-
son kostot e jetesës midis qyteteve
të ndryshme për individët që lëvi-
zin për arsye punësimi në shtete të
tjera. Për të përcaktuar kostot e je-
tesës, portali i ka kategorizuar në 5
grupe: ushqim, strehim, veshje,
transport, kujdes personal dhe
argëtim.

Për vitin 2019, Podgorica mbe-
tet qyteti më i shtrenjtë i rajonit.
Në krahasim me Beogradin dhe Ti-
ranën, kryeqyteti i Malit të Zi është
vetëm 2% më i shtrenjtë. Atje kush-
ton më shtrenjtë ushqimi, strehi-
mi dhe transporti. Ndryshe nga viti

2018, Tirana është po aq e shtrenjtë
sa Beogradi, ku më shtrenjtë kush-
tojnë po ashtu ushqimi, strehimi
dhe transporti. Për vitin 2019, Sh-
qipëria është më e shtrenjtë se Sa-
rajeva, në të cilën një vit më parë je-

tesa për të huajt që zhvendosin atje
ishte më e shtrenjtë se Tirana. Dife-
renca në kostot e jetesës në kraha-
sim me Tiranën është më e thek-
suar në Shkup dhe në Prishtinë.
Shkupi është rreth 11% më i lirë se

Tirana. Sipas portalit, atje kushton
më shtrenjtë transporti (rreth 3%
më shtrenjtë) dhe argëtimi rreth
28% më shtrenjtë.

Prishtina vijon të mbetet vendi
më i lirë i Ballkanit Perëndimor. Të

gjitha kategoritë janë më të lira se
në Tiranë. Në total kostot e jetesës
atje 30% më të lira. Veshjet dhe
kujdesi personal janë më të sh-
trenjta në Tiranë në krahasim me
kryeqytetet e tjera të Ballkanit
Perëndimor. Në krahasim me Beo-
gradin dhe Shkupin, në Tiranë ve-
shjet kushtojnë përkatësisht 2 dhe
3% më shtrenjtë. Në krahasim me
Podgoricën, ato janë 7% më të sh-
trenjta, ndërsa me Sarajevën rreth
9%. 

Prishtina mbetet kryeqyteti më
i lirë për sa i përket veshjeve. Në ra-
port me Tiranën, diferenca është e
madhe, pasi të vishesh atje kush-
ton rreth 75% më lirë. Edhe për kuj-
desin personal, ku bëjnë pjesë tari-
fat e vizitave te doktori, çmimet e
ilaçeve dhe çmimet e produkteve
personale, Tirana është më e sh-
trenjtë.

Deri më 30 qershor,
kyçje pa pagesë në
ngrohjen qendrore
Shkup, 25 prill - Deri më 30 qershor të
këtij viti, “Furnizim me ngrohje Bal-
lkan Energji” përsëri ofron mundësi
për kyçje pa pagesë në sistemin për
ngrohje qendrore. Aksioni, siç kumtoi
kompania, do të zbatohet sipas pari-
mit “i pari i ardhur i pari i shërbyer”,
ndërsa do të vlejë për të gjithë konsu-
matorët e interesuar të cilët kanë
mundësi teknike, por nuk janë kyçur
në sistemin për energji të ngrohjes.
Që ta përdorin mundësinë për kyçje
pa pagesë, konsumatorët e interesuar
duhet që sa më shpejtë, më së voni
deri më 30 qershor, të dorëzojnë
kërkesë me shkrim për kyçje në disa
prej qendrave për pagesë të “Furnizim
me ngrohje Ballkan Energji”. Që të
informohen për procedurën për kyçje,
konsumatorët mund të lajmërohen në
Qendrën për kujdes për konsumatorë
të BEG, në numrin e telefonit  02/3076-
200. Përfitimet nga ky aksion vlejnë
vetëm në objektet të cilët janë kyçur
në sistemin qendror për ngrohje dhe
ku ka mundësi teknike për kyçje të
konsumatorëve. Secili intervenim sh-
tesë në rrjetin dhe instalimi në objek-
tin e shfrytëzuesve do të paguhet si-
pas çmimores së BEG. Pas përfundimit
të aksionit, gjegjësisht nga 1 korriku,
kyçja do të paguhet në tërësi, sipas
çmimores.
Ballkan Energji për qytetarët e intere-
suar në ueb-faqen e  www.beg-snab-
duvanje.com.mk ka vendosur kalku-
lator për konsum të energjisë për
ngrohje. “Secili konsumator mund të
bëjë përllogaritje indikative dhe
krahasim të shpenzimeve për
ngrohje të hapësirës së njëjtë për
ngrohje. Pagesa në këste e shprehur
përmes 12 faturave mujore është
lehtësi financiare shtesë në lidhje me
burimet e tjera të ngrohjes”, thekson
kompania.

Shkup, 25 prill - Në Maqedoninë e Veriut,
16.9 për qind e burrave dhe 15.6 për qind e
grave janë të punësuar në sektorin e bujqë-
sisë. Megjithatë, pagesa është më e kënaq-
shme vetëm se të punësuarit në Shqipëri,
ndërsa krahasuar me ata të Serbisë, dhe
Malit të Zi. Referuar të dhënave zyrtare të
statistikave të Maqedonisë së Veriut, paga
mesatare në sektor për vitin 2018 ishte 460
euro. Kështu thuhet në hulumtimin e EU-
ROSTAT-it, sipas të cilës, bujqësia në Maqe-
doninë e Veriut ka një peshë të konside-
rueshme në ekonominë e shtetit, duke u
përgjigjur për 21 për qind të Bruto Prodhi-
mit Vendor, po ashtu edhe punësimi në
këtë sektor, edhe pse janë punëtorët ven-
das, paguhen më pak se Serbia e Mali i Zi
dhe më shumë se Shqipëria.

Në Shqipëri, të dhënat e EUROSTAT-it
tregojnë se pesha e punëve të bujqësisë në
shtetin fqinj u ka rënë grave. Në 2018, mbi

47 për qind e grave të punësuara punojnë
në sektorin e bujqësisë, përkundrejt 35.4
për qind të burrave, mbi 10 pikë përqindje
diferencë. Ndërkohë në vitin 2016, më
shumë se 50 për qind e grave shqiptarë të
punësuara në vend punonin në sektorin e
bujqësisë në Shqipëri, shkruan monitor.al.

Ndryshe nga Shqipëria, struktura e
punësimit në vendet e rajonit zë një peshë
më të ulët, ndërsa burrat janë më të punë-
suar në këtë sektor në krahasim me gratë.
Sipas të dhënave nga EUROSTAT-it, për vi-
tin 2018, paga mesatare e një të punësua-
ri në bujqësi në Shqipëri ishte vetëm 291
euro, më e ulëta në rajon. Në Serbi, rreth 20
për qind e burrave të punësuar punojnë në
bujqësi, përkundrejt 16 për qind të grave.
Paga mesatare sipas statistikave zyrtare të
Republikës së Serbisë në sektorin e bujqë-
sisë ishte 550 euro më 2018. Edhe në Bosnjë
e Hercegovinë sektori i bujqësisë ka një pe-

shë të konsiderueshme në punësim.
Megjithatë edhe në Bosnjë burrat kanë një
peshë më të lartë përkundrejt grave, ku ata
përgjigjen për 19.7 për qind të të punësuar-
ve, ndërsa gratë 18.6 për qind.

Mali i Zi përgjigjet për pagën mesatare
më të lartë në rajon për sektorin e bujqësi-
së, ndonëse të punësuarit në këtë sektor
atje janë më të paktë krahasuar me vendet
e tjera. Rreth 7.1% e burrave dhe 8.2% e
grave punojnë në bujqësi, sipas Bankës
Botërore. Me zhvillimin e vendeve, për-
qindja e popullsisë që punojnë në sektorin
e bujqësisë, gjuetisë dhe peshkimit po bie.
Më shumë se dy të tretat e popullsisë në
vendet e varfra punojnë në bujqësi,
përkundrejt më pak se 5% në vendet e pa-
sura. Përmirësimi i produktivitetit në këtë
sektor sjell reduktimin e vendeve të punës,
si dhe reflekton paga më të larta, si në ra-
stin e Malit të Zi. 

"EXPATISTAN.COM” PUBLIKON HARXHIMET E JETESËS

Pas Prishtinës, Shkupi më i lirë në Ballkan

Për vitin 2019, Shqipëria është më e shtrenjtë se Sarajeva. Diferenca në kostot e jetesës
në krahasim me Tiranën është më e theksuar në Shkup dhe në Prishtinë. Të jetosh në
Shkup, është rreth 11% më lirë se sa në Tiranë. Edhe veshjet janë më të lira se kudo tjetër.
Prishtina ndërkohë vijon të mbetet vendi më i lirë i Ballkanit Perëndimor

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

EUROSTAT-I PËR PUNËSIMET NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Gati të barabartë 
me gratë në bujqësi

Bujqësia në
Maqedoninë e Veriut ka

një peshë të
konsiderueshme në

ekonominë e shtetit,
duke u përgjigjur për 21

për qind të Bruto
Prodhimit Vendor, po
ashtu edhe punësimi

në këtë sektor, edhe pse
janë punëtorët vendas,

paguhen më pak se
Serbia e Mali i Zi dhe

më shumë se Shqipëria
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Urim HASIPI

Tetovë, 25 prill - Universiteti i Tetovës
ka hapur dyert për maturantët e
shkollave të mesme, ku në hapësi-
rat e rektoratit të Universitetit është
organizuar aktiviteti tanimë i
njohur “Dita e hapur” në të cilin
është prezantuar oferta akademike.
Më këtë rast, qindra maturantë
kanë vizituar stendat e të gjitha
fakulteteve ku kanë patur mundësi
që më për së afërmi të njihen me
programet studimore, risitë, kush-
tet dhe mundësitë që ofron Univer-
siteti i Tetovës për studentët e ardh-
shëm në vitin akademik 2019/20.
Prorektori për arsim, Reshat Qahili
theksoi se risia e këtij viti akademik
është riaktivizimi i studimeve të di-
sperzuara në Shkup dhe Kuma-
novë. Në këtë vit akademik, Univer-
siteti i Tetovës sipas konkursit
planifikon që të regjistrojë rreth
4000 studentë në studimet deridi-
plomike dhe 1500 në pasdiplomike.
Universiteti nuk do të ketë ndonjë

program të ri për dallim nga viti i
kaluar. “Ditën e hapur e organi-
zojmë që maturantët të mund të
njoftohen me 50 programe studi-
more, të cilat i kemi në 13 fakultete
dhe në universitetin tonë. Sipas
konkursit, ne parashohim për vitin
akademik 2019/2020 të regji-
strohen rreth 4.000 studentë në vi-
tin e parë. Në Fakultetin Filologjik
kemi program studimor për gjuhë
dhe letërsi maqedonase ku janë pa-
raparë 50 vende të lira. Propozim
konkursi është dërguar deri te Qe-
veria dhe Ministria e Arsimit dhe
pritet që në maj - qershor të pu-
blikohet. Regjistrimet do të jenë në
shtator. Program të ri nuk ka. Vazh-
duam që t’i kthejmë studimet e di-

sperzuara, veçanërisht në Shkup,
siç janë programet studimore në
Fakultetin Ekonomik dhe Fakulte-
tin Juridik”, deklaroi Qaili. Në ditën
e hapur ishte organizuar edhe pa-
nairi i biznesit, në të cilin kompanitë
u prezantuan para studentëve me
qëllim që të shqyrtohen mundësitë
për bursa, punësim dhe praktikë.
“Tentojmë që t’iu ndihmojmë kom-
panive nga industria ushqimore, që
nga studentët tanë të gjejnë per-
sona profesionistë për punësim
duke patur parasysh se përballen
me mungesë të kuadrit ”, tha deka-
ni i Fakultetit për Teknologji Ushqi-
more, Xhezair Idrizi. Me rastin e
“Ditës së Hapur”, në hapësirat e
brendshme të Universitetit, progra-

mi studimor i Sociologjisë prezan-
toi projektin “Paraqitja e subkultu-
rave në qytetet e pjesës perëndi-
more të Maqedonisë” ku u
prezantuan veshjet dhe ushqimet
tradicionale të këtyre qyteteve.
“Nga elementet që janë shkëputur
për t`u prezantuar në këtë panair,
janë veshjet tradicionale nga vijnë
studentët shumica nga qytetet e
Maqedonisë Perëndimore, llojet e
ushqimeve tradicionale. Meqenë-
se subkulturat ngërthejnë më
shumë dallime kulturore në
brendësi, siç janë këngët, vallet, dia-
lektet gjuhësore dhe tjera, por ne
shkëputëm vetëm disa nga këta
veçori”, tha Ardita Abduli, nga pro-
grami studimor i Sociologjisë.
Ndërsa studentët e Mekatronikës
Adem Ameti dhe Adem Alili kanë
prezantuar një projekt teknologjik
bashkëkohor të ndezjes së veturës
me anë të një aplikacioni në
smartphone. Në kuadër të “Ditës
së Hapur” krahas prezantimit të
ofertës akademike nga ana e Uni-
versitetit të Tetovës, kompani të
ndryshme ushqimore, kryesisht
nga rajonit i Pollogut në një pa-
nair kanë prezantuar produktet e
tyre ushqimore, kjo falë bashkë-
punimit që këto kompanikanë me
fakultetin e teknologjisë ushqimo-
re dhe të ushqimit pranë Universi-
tetit të Tetovës.

Shkup, 25 prill - Ministri i Arsimit
dhe Shkencës, Arbër Ademi dje
mori pjesë në ndarjen e çmimeve
“Lideri i drejtimit” nga garat e orga-
nizuara mes nxënësve të shkollave
te mesme profesionale. Këtë vit,
sikurse tha ministri, për herë të pe-
stë radhazi i ndajmë çmimet në
kuadër të garave “Lider i profesio-
nit”. Bëhet fjala për garë e cila nga
viti në vit bëhet gjithmonë më in-
teresante dhe më tërheqëse për
nxënësit e shkollave të mesme pro-
fesionale në vend, ku ata paraqesin
njohuritë e fituara gjatë procesit
arsimor në kuadër të profesionit

që kanë vendosur të mësojnë.
“Fituesit e sivjetshëm janë më të

mirët midis 147 nxënësve të para-
qitur nga 23 profile të 9 drejtimeve
profesionale”. Kjo garë, plotësoi mi-
nistri është edhe një tregues se
vendi ka me te vërtetë shumë
nxënës të talentuar. “Këta janë
nxënësit që do të krijojnë ndryshi-
met e ardhshme në shoqëri dhe
do t’i lëvizin përpara proceset eko-
nomike-shoqërore. Këta janë
nxënës të shkollave të mesme pro-
fesionale që, do të kisha thënë, me
vet përzgjedhjen e këtij lloji të ar-
simit e kanë trasuar rrugën drejt

prosperitetit shoqëror dhe për t’u
inkuadruar me sukses në shoqëri”,
deklaroi ministri Ademi. Prandaj,
tha ai, këshilla dhe mesazhi im
drejtuar të gjithë nxënësve të
ardhshëm është që të mendojnë
mirë se ku do të vazhdojnë arsimi-
min e tyre dhe t’i japin përparësi
arsimit profesional. Përzgjedhja e
nxënësit më të mirë është kryer si-
pas suksesit të arritur, pas aktivite-
teve të realizuara në kuadër të ga-
rave “Lider i drejtimit”, përmes të
cilave (aktivitete) tregohen, dësh-
mohen, vlerësohen dhe rangohen
njohuritë, shkathtësitë, aftësitë

dhe kompetencat e nxënësve në
lëndët profesionale dhe mësimin
praktik në kuadër të një profili ar-
simor të veçantë nga arsimi teknik
dhe arsimi profesional për profe-
sione, në përputhje me Rregullo-
ren për përzgjedhjen e nxënësit
më të mirë në profesion nga vitet e
fundit në arsimin profesional në
vend.

Edhe katër
pacientë të
rinj me fruth
Shkup, 25 prill - Gjatë 24 orë-
ve të fundit, nga 10 pacientë
të ekzaminuar me pasqyrë
klinike të fruthit, katër u
pranuan në trajtimin spita-
lor. Një nxënës tetëvjeçar i
vaksinuar nga fshati Ilinden
nga Shkupi, një fëmijë i pa
vaksinuar një vjeçar nga
Çairi, një 45 vjeçar i pa vak-
sinuar nga Studenicani dhe
një fëmijë i pa vaksinuar
tetë muajsh nga Studeniça-
ni u shtruan në spital. Këtë
e konfirmoi  mjeku Vladi-
mir Mikiq,  përfaqësues nga
Komisioni për Sëmundjet
Infektive. Siç vuri në dukje
Mikiq, gjashtë pacientë u
ekzaminuan në kushte am-
bulante dhe u dërguan në
trajtim në shtëpi. “Në mesin
e tyre kemi një fëmijë tetë
muajsh nga Tetova, një 41
vjeçar nga Tetova pa të dhë-
na për vaksinim, një 40
vjeçar nga Gostivari për ek-
zaminim dhe tre pacientë
nga Shkupi, dy prej të cilëve
janë të rritur të cilët janë
vaksinuar me një pasqyrë
klinike më të lehtë dhe një
fëmijë tetëvjeçar nga Saraji
i vaksinuar”, tha Mikiq. Ai
shtoi se aktualisht në Kli-
nikën Infektive ka gjithsej
36 pacientë të hospitalizuar,
prej të cilëve 19 janë të mo-
shës madhore dhe 17 janë
fëmijë.

Jehona e Malësisë
së Sharrit merr
Çmimin 
e publikut
Tetovë, 25 prill - Shoqëria Kultu-
ro-Artistike “Jehona e Malësisë
së Sharrit” nga 15 deri më 23 prill
ka marrë pjesë në Festivalin
Ndërkombëtar të Folklorit në
qytetin Osh të Kirgistanit. Në
këtë festival kanë marrë pjesë
22 shtete dhe gjashtë grupe nga
vendi. Mbi 10 mijë njerëz në pu-
blik vendosën që çmimi t’i
ndahet pikërisht Shoqërisë
“Jehona e Malësisë së Sharrit”.
Në këtë festival kjo shoqëri te-
tovare ka prezantuar rritet dhe
traditat folklorike shqiptare dhe
ka qenë e vetmja shoqëri nga
Ballkani Perëndimor që është
përfaqësuar në këtë festival. Kjo
shoqëri numëron gjithsej 60
anëtarë, prej tyre, solistë, vall-
tarë dhe valltare të riteve folklo-
rike dhe është në skenë më
shumë se 14 vite. Gjatë muajit
qershor pritet që kjo shoqëri të
udhëtojë në një festival në Bar-
celonë. (U.H)

Tetovë, 25 prill - Më 27 prilli në Qendrën kulturo-
re të Tetovës do të jetë një eveniment i veçantë
për spektatorin tetovar dhe të interesuarit tjerë,
të cilët do të kenë rastin që t’i shohin kostumet
më të bukura të Rekës së Epërme të Pollogut, të
dasmës së krahinës së Mirditës, të Dejranit, të
Skraparit, të Librazhdit, të Macukulit, të
krahinës së Matit, të Karadakut, të Dibrës, të

Tetovës, të Pollogut të Poshtëm, të Malësisë së
Bistricës,veshjet e sajuara të Shotës dhe Azem
Bejt Galicës, veshjet me motive Arvanitase, ve-
shje tipike të Tropojës, të Malësisë së Sharrit, të
kufirit Tetovë-Prizren-Kukës, të Pollogut të Po-
shtëm, të Pollogut të Mesëm, veshjet Veleshta-
re, e kështu me rradhë. “Kostumet tradicionale
shqiptare pa dyshim se janë një vlerë e shtuar

e kontributit të Shoqatës kulturore “Burimet e
Sharrit” në vlerësimin dhe ruajtjen e vlerave
më të muara të kulturës sonë mbarëkombëta-
re”, thotë drejtuesi artistik i këtij festivali, Rem-
zi Aliu. Ky eveniment do të përcillet edhe me
këngë e valle nga ansambli “Burimet e Shar-
rit”, vëllezërit Sejdiu si dhe rapsodët Dashmir
Saiti dhe Xhelal Abdurrahmani. (U.H)

MINISTRI ADEM NDAU ÇMIMET “LIDERI I DREJTIMIT”

Përparësi arsimit profesional 

Revy e kostumeve popullore shqiptare 

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

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

RIKTHEHEN STUDIMET E DISPERZUARA NË UT

Universiteti i Tetovës hapi
dyert për studentët e rinj

Në ditën e hapur ishte
organizuar edhe panairi i
biznesit në të cilin
kompanitë u prezantuan
para studentëve me qëllim
që të shqyrtohen
mundësitë për bursa,
punësim dhe praktikë. Në
këtë vit akademik,
Universiteti i Tetovës sipas
konkursit planifikon që të
regjistroj rreth 4000
studentë në studimet
deridiplomike dhe 1500 në
pasdiplomike.

Koha
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D
ejan Anastasijeviç ka ditur
gjithçka përpara. Edhe
vdekjen e tij. Një serb që e
do e tërë bota. Kështu miku

ynë - kolegu gazetar iku lehtësisht
nga kjo botë. Shëtitur nëpër kohë, ai
disi vetëm ia arriti të kalonte kufirin e
normales dhe të kalonte nëpër botën
e përtejme sikur të ketë gjetur një
lidhje gazetareske, të shkoj sërish
atje ku gazetarët e tjerë nuk gjejnë
mundësi ta kalojnë lehtë. Disi me një
truk iku. Dejani ka qenë gazetar në
Beograd. Në fillim të konflikteve të
armatosura në ish-Jugosllavi, ka ni-
sur rrugë për të kthyer karrierën në
një histori të pabesueshme. Nuk
kam punuar shpesh me të aq sa kam
patur miqësi. Në fillimet e mija në
Beograd sapo kisha arritur në Serbi,
i ri dhe i njomë. Nga Prishtina
atëherë duhej të gjeja vend në Çar-
shinë e Beogradit. Për fat, një nga
njerëzit që më thonë ta merrja në
telefon për intervistë, sepse ai mund
të ishte objektiv - ishte Dejan Ana-
stasijeviç. 

Ashtu e kisha përfytyruar gazeta-
rinë disi kur e mendoja se çfarë doja
në jetë. Një hapësirë përplot hare,
muhabete dhe gumëzhinë. Redak-
sia e Vremes kishte gjithmonë një
“kafana” afër. Kështu ka qenë e
njohur kjo javore. Kryesisht njerëz
pa shumë rrogë dhe me energji që
bënin një gazetë fantastike.

Dejanin e pyeta nëse kishte qenë
ndonjëherë në Kosovë? Kjo shkaktoi
një buzëqeshje në redaksi. Dejani e
njihte Kosovën më mirë se unë në
atë kohë. E njihte Kosovën politike e
deri tek Ilir Shaqiri. Aty e bëjmë një
intervistë dhe krijova miqësi. Më tha
më merr në telefon të pimë një gjë,
rastisi të jetoja vetëm 100 metra nga
redaksia e Vremes. Në atë kohë,
emra dhe njerëz me renome sille-
shin në këtë hapësirë. Në SOKOJ, një
restorant afër futet Deki, siç i tho-
shin. Pimë diçka në oazën e gjelbërt
mes pallateve dhe dhjetëra gaze-
tarëve që kishin lënë histori në këtë
hapësirë. Në fund më përcolli deri
tek rruga që të ndaheshim bashkë
në dy drejtime. Bënte një fytyrë të
hidhët kur diçka nuk i pëlqente dhe
me humor të zi, që duket se e kishte
të përhershëm, më pyeti: “Idro, je ti i
gatshëm të vdesësh për ketë gjë?”,
mendoj se po i thash. Qeshi dhe me
tha "OK, hajde shihemi". 

Kështu fillova ta njihja Kosovën e
luftës, Prishtinën e para luftës, infor-
macionet, Hotelin Grand, gazetarët
shqiptarë që jo vetëm se i njihte, por
kishte histori të pafund. Në gazetari

ka njerëz që duan dhe ata që nuk
duan. Imagjinata e tij dhe vendos-
shmëria e kishte sjellë deri tek me-
diat me renome si "Time Magazine"
ku ka punuar për dekada. Dejan
Anastasijeviç ishte dëshmitar i kohës
së përgjakur, luftës në Bosnje dhe
Kroaci. Disi injorueshëm ndaj jetës
dhe fatit. Kështu kishte qenë në të
gjitha palët dhe kishte raportuar për
secilin. I kam lexuar shkrimet e tij të
viteve ’90. Mendoja se si do të ishte të
isha gazetar serb dhe a do të arrija ta
rreshtoja vetën ashtu si ky njeri. Deki
ka qenë serb dhe askush nuk e ka
dashur see ka shkruar pro dikujt apo
ka qenë "tradhtarë", por sepse ka
qenë i drejtë si njeri dhe kulturë. Ka
dashur atdheun e tij ta shoh ashtu
siç duam të gjithë atdheun tonë.  

Pafundësisht rastis të flasim ba-
shkë në disa tubime të shoqërisë ci-
vile, disa debate e udhëtime. Dejani
dhe unë bëhemi edhe fqinj. Një mi-
nutë larg. Takoheshim herë pas here.
Kur duhej ta dija kush me kë, i kujt
dhe pse, Dejani dinte pafund. Më ka
rrëfyer për patrullimet me UÇK-në
kur ka shkuar të shkruaj edhe për ta
në zonat e luftës, takimet e fundit të
tij para bombardimeve dhe se si e
kishte kuptuar në aeroplanin e fun-
dit nga Londra për Beograd se Jugo-

sllavia kishte 24 orë derisa të binin
bombat, për kolegët që s'i besonin
dhe vjehrrën që nuk donte të lar-
gohej për në fshat pa e marr tele-
vizorin për serialet e preferuara. 

Dejan Anastasijeviç, është
urryer nga një pjesë dhe disi mister
i pazgjidhur ka ngelur një pjesë e
historisë së tij. Një ditë të vitit
2007, në dritaren e shtëpisë së tij
në Vracar të Beogradit, shpërthen
një bombë dhe tjetra jo. Deki më
thotë se ishte me gruan e tij aty
dhe fatmirësisht ndodheshin një
çikë larg. Premtimet për hetime
vazhdonin. Deki kishte qenë dë-
shmitar në Hagë në rastin e Sllo-
bodan Millosheviçit, por dëshmia
e tij nuk është marrë si e mirëqenë,
por një dëshmi kundër nga një
pjesë. Ai kishte qenë pa dijeninë e
tij në një listë dëshmitarësh për
një gjykim tjetër dhe mendonte se
sulmi do ketë ndodhur për statu-
sin e tij para hetuesve, pa qenë i
njoftuar. Drejtoi gishtin drejt ra-
dikalëve. Kështu kjo nuk u zbardh
kurrë.

Në po këtë banesë ndonjëherë
ai rrinte drejtuar me shpinë nga
dritarja e tij. Një lap top, libra, ga-
zeta dhe shumë tym e shoqëronin
duke e bërë të dukej si ndonjë

udhëheqës shpirtërorë. Deki u
detyrua të ikte disa herë nga Ser-
bia. Diku në vitin 1999 për në
Vjenë më pas si i rrezikuar, por
edhe pas këtyre ngjarjeve për në
Bruksel - ku do të rrinte disa vite.
Aty arrijë dhe e gjej në kryeqyte-
tin e Evropës. Sërish i mbuluar në
tym dhe me një gotë verë të kuqe
ose një margarita. Kështu si He-
mingveji i Ballkanit, ai mund ta
shkruante një libër. Tani në Bruk-
sel ishte bërë me një biçikletë.
Dejani kthehet në Beograd dhe
shkon në vendin e tij të vjetër në
“Vreme”. Këta gazetarë kanë qenë
të njohur si vullnetarët e një fa-
miljeje që pavarësisht se me
punën e tyre nuk mund të pagua-
nin as faturën e kafenesë, ata ishin
elita, njerëzit që nuk mund t'u
bësh asgjë pasi nuk kanë çfarë të
humbin.

Dejani ishte ulur duke qeshur.
Mund të tregonte tragjedinë e tij
më të madhe shumë thjesht.
Ishim të dy si të papunë në një
moment. I thash dalim jashtë për
të pirë diçka. “I kam vetëm 500 di-
nar në tërë pasurinë time… por
kam raki”, tha duke më sugjeruar
se më mirë do të ishim aty. Por, do
të filloi punë të re në BBC serbisht.

Kur njeriu vdes,
kryesisht fjalë të
mira thonë për të.
Dejan
Anastasijeviç
është njeriu që nuk
ka nevojë për ta
lavdëruar, pasi ai
është kujdesur për
gjithçka në jetën e
tij para se të thotë
lamtumirë. Një
gazetar serb që të
vërtetën nuk e fali
dhe fitoi zemrat e
shumë njerëzve,
një rast
përkushtimi të
njeriut që ia fali
jetën gazetarisë,
pavarësisht se
shpesh u detyrua
të shkruaj jo mirë
për popullin e vet

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Dejan - “Tung” Nga
Idro SEFERI
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Populizmi i djathtë 
po bren qendrën Nga

Jan D. WALTER

Triumfi Reka! Nga
Arben TARAVARI

“Tash unë zyrtarisht punoj për
mbretëreshën…”, thoshte. Dejani
është paditur, sulmuar dhe shpër-
blyer për punën e tij, por kurrë nuk
ka jetuar gati mjaftueshëm në tërë
këtë rrëmujë. Kishte tromb në
këmbë dhe pinte pafundësisht.
Dhe, çfarë mund t’i thuash një nje-
riu që të thotë se "po vdes". Në dy
stola të vegjël, në një rrugë afër
shtëpive tona, Dejani ma tregon
historinë e parkut përballë që e
quanin “shiptarac” dhe mënyrën
se si dikur jetonin shqiptarët në
Beograd. Herë-herë shpaloste kuj-
time për figura nga rajoni. Shkëm-
benim mendimet për ngjarjet po-
litike dhe banalizmin e
deklaratave të freskëta.

Dejani ka njohur shumë njerëz
në Kosovë e Shqipëri, por edhe në
Shkup e në tërë botën. Pa histo-
ritë e tij, historia e Ballkanit do të
kishte mangësi. Shumica e njerëz-
ve të mediave janë ngjitur në pozi-
ta dhe kanë bërë para. Por, ky nje-
ri ka nxitur pikëllim tek kombet e
ndryshme dhe porositë  duken që
në rrjetet sociale duke ngelur nje-
ri deri në fund. 

Herët e fundit u takuam ca si
më shpesh duke qenë të vetëdij-
shëm se orët po rridhnin. Harron-
te dhe ndonjëherë kishte edhe vë-
shtirësi. Si je tani?, e pyeta!
Gjendja është e qartë, më tha.
“Nuk më lajmërohet më as
mjekja”. Bëmë rekapitullim të
shumë gjerave dhe më sqaroi pse
nuk ka mundësi shërimi. "Mos ia
lejo vetës të pendohesh", ishte kë-
shilla e tij.  Ka shkruar deri pak
para se të vdes. I mbushur me sh-
pirtin e vjetër ballkanik dhe me
humor në adresë të tij, më pyet
"kënd ta vrasë nga politikanët të
mos shkoj dëm nga kjo botë?". I
pezmatuar shpesh me situatën
politike, bënte edhe humor: “Nëse
do e vras dike nga politikanët sh-
qiptarë t’u bëj nderë vëllezërve të
mi. Apo ta vras ndonjë këtu… edhe
ashtu nuk e arrij gjykimin”. Mos, i
thash, nuk ia vlen. “Lee Harvey
Osëald ka vrarë Kennedyn…mos
përlyej duart se nuk ia vlen”. Ah,
tha, ke të drejtë. Ti ke jetuar dinji-
tetshëm dhe fatkeqësisht një nga
gazetarët që dikur e dinin se përse
ishin në këtë profesion.

“Mund të pimë edhe nga një
të fundit”, tha dhe qeshi. I thash do
ta pimë, por për sonte. E përcolla
deri tek cepi i rrugës, u përqafuam
dhe dakorduam që do shihemi së
shpejti. 

“Tung”, më tha në shqip si
gjithmonë dhe u largua. Një orë
pasi kishte dhënë frymën e fun-
dit, e mora vesh se përshëndetja e
tij ishte e fundit dhe mu kujtua
pyetja testuese dhe mbase shumë
prindërore të tij që e dinte se isha
i ri dhe pa idenë se në çfarë po fu-
tesha.

“Idro, a je i gatshëm me vdek
për këtë punë?”. Lamtumirë!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

A
utorët e "Studimit për qendrën" pa-
ralajmërojnë më shumë nga qëndri-
met e veçuara populiste të djathta se
sa nga esktremizmi i djathtë si fe-

nomen. Sipas tyre numri i gjermanëve me
botëkuptim plotësisht ekstremist të djathtë
prej vitesh nuk lëviz nga 2,5%. Por nga ana
tjetër nuk janë aspak fenomene minore qën-
drimet refuzuese apo zhvlerësuese për grupe
të caktuara në shoqëri, po ashtu të përhapura
janë edhe teoritë konspirative apo një miratim
latent për format autokratike qeverisëse, thotë
Franziska Schröter nga Fondacioni Friedrich
Ebert, FES. "Qëndrimet e  veçuara populiste të
djathta kanë zënë një vend fiks në shoqërinë
gjermane".

Nga viti 2006, fondacioni FES pyet popul-
lsinë gjermane për të parë përhapjen e qëndri-
meve të djathta. Bashkë me Institutin Ndërdi-
siplinor për Studimet e Konflikteve publikohet
çdo dy vjet studimi për qendrën. Për studimin
aktual, studiuesit kanë pyetur nga shtatori
2018 deri në shkurt 2019 përmes telefonit 1890
gjermanë të kategorive të ndryshme të shoqë-
risë nga mosha 18-97 vjeç. Katalogu i pyetjeve
ndjek një model të caktuar. Kjo bën të vihen re
zhvillime të caktuara, që tregojnë se përhapja
e populizmit nuk është një fenomen ri,
përkundër perceptimit të përgjithshëm.

Nga ana tjetër studimi vëren se forcohet
qëndrimi përçmues ndaj azilkërkuesve. "Zhv-
lerësimi ndaj azilkërkuesve" është rritur për
të tretën herë me radhë nga 44,3% në vitin

2014 në 54% në vitin 2919. Të pyeturit e kanë
refuzuar zemërgjerësinë e shtetit në proce-
durat e azilit, dhe mendojnë se shumica e
azilkërkuesve nuk kanë frikë nga përndjekja.
"Kjo na ka habitur, po të krahasosh numrin e
kërkesave për azil që ka rënë nga viti 2016".

Qëndrime të tilla janë veçanërisht më të
përhapura në Lindjen gjermane. Me këtë stu-
dimi për qendrën konfirmon perceptimin, se
tek gjermanolindorët gjenden më shpesh
qëndrime të djathta se sa në perëndim. Dalli-
mi me perëndimin, sipas studimit, nuk është
shumë i madh, siç parathotë klisheja e përha-
pur. Kështu për shembull ekstremizmi i
djathtë - ku njerëzit minimizojnë krimet e na-
zistëve, dëshirojnë një diktaturë të djathtë
dhe bëjnë një dallim mes njerëzve të vlefshëm
dhe atyre që nuk janë të tillë - gjendet gati
njësoj i përhapur në të gjithë Gjermaninë.

Qëndrimet populiste të djathta përkundër
kësaj janë më të përhapura në landet e reja
gjermane -në një kohë që çdo i dyti gjermano-
perëndimor i refuzon azilkërkuesit, në Lindje
këtë e bëjnë 2 nga 3 gjermanë. 26 gjermano-
lindorë në 100 i shohin myslimanët si qyte-
tarë të klasit të dytë. "Ndjenja kolektive e
zemërimit për imigrimin është në Lindje me
52% shumë më e përhapur se në perëndim
me 44%", thonë autorët e studimit. Edhe besi-
mi tek demokracia gjermane është më i dobët
në lindje. Po ashtu si përkrahja e autoritariz-
mit. Arsyet janë ndryshme - nga ndjesia e injo-
rimit dhe lëndimit në vitet pas bashkimi, tek

një botëkuptim demokratik i mësuar ndryshe
e deri tek situata e sotme me rajone të dobë-
ta nga ana strukturore.

Rajonet me probleme ekonomike i gjen
edhe në perëndim. Pikërisht në këto rajone
është tronditur besimi tek demokracia dhe in-
stitucionet e saj. Gati gjysma e të pyeturve
mendon, se ka organizata sekrete që kanë in-
fluencë në vendimet politike. Gati një çereku
nuk ndjehet i përfaqësuar, i sheh vendimet
demokratike si "kompromise që mbajnë erë",
dhe mendon, se "qeveria i fsheh popullit të
vërtetën" apo një e katërta e të pyeturve, sh-
prehen se "mediat dhe politike flenë në një
shtrat". Nëse kaq shumë gjermanë mendojnë
keq për grupet e tjera, institucionet civile apo
politike, si është e mundur, që 86% e të anke-
tuarve e shohin demokracinë si pa alternativë
dhe 93% e vendosin dinjitetin e njeriut dhe ba-
razinë në vend të parë?" Autori i studimit sh-
prehet, se "një pjesë e popullsisë nuk i respek-
tojnë vetë vlerat që kanë". Por autorët e
studimit thonë, se megjithë titullin e studi-
mit. "Qendra e humbur - atmosferë armiqëso-
re" duhet vënë një pikëpyetje, sepse ka edhe
gjetje pozitive si "orientimi i fortë drejt shoqë-
risë civile". Lëvizjet e djathta e vendosin para
provës qendrën, por për të rezistuar duhen
marrë masa si më shumë edukim demokratik
për të vepruar kundër paragjykimeve, dhe
qëndrimet armiqësore kundër njerëzve dhe
demokracisë nuk duhet të minimizohen më. 

(DW)

P
ak ditë kanë kaluar nga zgjedhjet e
fundit Presidenciale, të cilat sipas re-
zultateve nuk u mbyllën, por u vendos
të shkohej në raund të dytë për të për-

caktuar se kush do të jetë personi që do të
mbajë postin e Presidentit të vendit.
Megjithatë pavarësisht se jo de jure por de
facto, ka një fitues, krejt të papritur ndoshta
për mosbesuesit, për ata që duan t’i trashë-
gojnë me koncesion 100 vjeçar ministritë, sh-
tetin dhe pushtetin, këto zgjedhje hynë në
histori sepse në këto zgjedhje triumfoi
z.Blerim Reka dhe opozita.

Dy kandidatët e tjerë sado kaluan në
fazën e dytë për të vazhduar betejën e tyre,
duhet të kujtojmë që mbështeteshin nga
elektorate që duhet t’i jepnin fitore absolute
që në raundin e parë, kurse z.Reka ishte një
kandidat i cili mbështetej nga opozita, e cila
përveçse përkushtimit ndaj popullit nuk kish-
te asnjë pushtet për të ofruar!

Kandidati Pendarovski vinte si propozim,
si marrëveshje e 33 partive që qeverisin ven-
din, SDSM, BDI dhe shumë të tjerë. LDSM-ja
nuk ka shumë kohë që ka marrë timonin e
shtetit, është një parti e re e cila erdhi gati në
mënyrë revoluacionare në pushtet, madje
kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela
u rrezikua për vdekje në 27 prillin e famshëm

ku filloi dhe rrënimi i regjimit të vjetër. Në
atë kohë ndodheshin krah tij edhe Zoran Zae-
vi (sot kryeministër i vendit), të gjithë duke
luftuar për të çliruar popullin nga hekurat e
totalitarizmit të atëhershëm. Çdo etni e don-
te këtë punë, të gjithë pa marrë parasysh çfarë
dhe kush ishim u bashkuam nën emrin e Liri-
së, po shumë shpejt me formimin e qeverisë
së re, Zaevit do t’i dilte një problem i madh, ai
duhej të bashkëjetonte në qeverinë e re me
gjysmën e atij regjimi që kishte luftuar aq
shumë, kjo gjysëm ishte BDI-ja. Kryeministri
me hir a me pahir vendosi bashkëpunimin
duke bërë naivin në sy të popullit, në emër të
proceseve evropiane që duhej të ecte shteti.
Por këto procese të reja nuk mund të bëhe-
shin me BDI-në, tek e cila dështoi edhe Zaevi,
pasi nuk e kuptoi që koha e saj ka perën-
duar.Kështu kandidati i tyre konsensual Pen-
darovski u penalizua me raund të parë pasi
BDI-ja kapitulloi duke dobësuar ndjeshëm
dhe imazhin e LDSM-së tek populli, i cili u
ndie i tradhtuar nga LDSM-ja që mbante në
krah një parti që e kishte denoncuar dje si
pjesë e krimit. Pra Pendarovski dhe LDSM-ja
morën kusuret e gabimit BDI, pasi kjo parti
nuk ka më kredibilitet në popull. Kandidatja
tjetër, znj.Siljanovska pati votat e të gjithë
elektoratit të opozitës maqedonase e cila si

më e madhja e llojit të saj, shto dhe gabimet
taktike të Zaevit, mori një numër befasues
votash.

Por triumfi është i pastër dhe i takon
vetëm Rekës dhe opozitës shqiptare, e cila
edhe pse në kushtet e një elektorati që shumi-
ca ka marrë rrugët e mërgimit, edhe pse nën
presionin e BDI-së që monitoron jetën dhe
fatin e njerëzve, mori plot 80 mijë vota! 80
mijë shqiptarë, maqedonas, turq, bullgarë,
romë, e kushdo tjetër, u bashkuan nën emrin
e Lirisë, nën emrin e Respektit ndaj njëri-tje-
trit, nën emrin e të ardhmes duke kryer një akt
Historik me votën e tyre.

Këto vota janë vetëm fillimi i një ndryshi-
mi të madh. Tash kampi Pendarovski dhe
kampi Siljanovska kanë kthyer sytë nga votat
tona, nga votat e Ndershmërisë dhe Barazisë,
të cilat do t’i japim vetëm me një kusht: Nder-
shmëri! Koncepti ndershmëri bie ndesh me
fushën e politikës, duket sikur janë antoni-
me me njëri-tjetrin, por termi Ndershmëri
është sinonim i popujve që jetojnë në këtë
vend, i  z.Reka dhe i Opozitës shqiptare. Të
gjithë të ndryshëm për të qenë të barabartë!

Heroike është të mos mohosh askënd dhe
të jesh një familje e madhe.

(Autori është kolumnist i rregullt
i gazetës KOHA)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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KOHA: Ka vite që merreni me muzikë,
cila është kënga që ju ka bërë të njohur
për publikun shqiptarë?

Muzika ka qenë dëshira ime e madhe
që nga fëmijëria, falë vullnetit tim kam ar-
ritur që menjëherë me këngët e para të
depërtoj në tregun e ngjeshur të muzikës.

KOHA: Këngët tuaja kanë kap shifra
të larta klikimesh, si ju bën të ndiheni ky

fakt?
Falë fansave të mi të zjarrtë unë ende

vazhdoj të këndoj dhe të merrem me mu-
zikë, secili klikim është real e jo i blerë si
ndodh me kolegët e mi.

KOHA: Keni më shumë koncerte në
diasporë se sa në Kosovë, pse?

Meqenëse jetoj në Europë, koncertet e
mia kanë qenë të fokusuara kryesisht në

diasporë mirëpo vitet e fundit kam pra-
nuar edhe shumë kërkesa për Kosovë e Sh-
qipëri.

KOHA: Pasi sezona verore po afron, ke
bërë gati edhe ndonjë projekt të ri?

Një gjë mund të ju siguroj se kënga e
fundit do jetë hit, kemi punuar shumë që
kënga të jetë unike dhe të kap audiencë sa
më të madhe kur të lancohet.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si e kalon një 24 orësh
i juaji?

Një 24 orësh i imi nuk mund të
them se është i zakonshëm për
shkak të punëve të përditshme
dhe angazhimeve tjera profesio-
nale, po si secili njeri e si bashkë-
shorte e kaloj në shtëpi pastaj
duke parë angazhimet që kam.

KOHA: Kur je e lirë, çfarë bën?
Në fakt, nuk është që kam

edhe shumë kohë të lirë, por rea-
lisht ajo që më pëlqen të bëj është
të kaloj kohë më shumë me ba-
shkëshortin tim mbase pjesë e
përditshmërisë tonë është arti
dhe muzika, në ndonjë vend të
qetë.

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

Po kam gjithmonë angazhi-
me, një ndër angazhimet që kam
është pjesëmarrja në Oxygen
Shou ku jam tashmë shtatë vite,
më ftojnë dhe nëpër koncerte se
jam soliste e ansamblit Shota ku
organizohen koncerte brenda
dhe jashtë Kosovës, periudhën e
fundit jam e angazhuar dhe në
ahengje të ndryshme familjare
në Tetovë ku më ftojnë të
ndajmë bashkë gëzimin e tyre,
performanca live është pika ime
më e fortë.

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

Do të më pëlqente të jem
kuzhiniere e mirë por më pëlqen
shumë të gatuar ushqimet tradi-
cionale që kemi.

KOHA: Blen dhe gjëra të lira
apo gjithmonë “firmato”?

Jo gjithmonë firmato nuk
është fokusi im të vishem ashtu,
por ndodh me raste që preferoj
sikur në klipin e fundit të bashkë-
punoj me dizajnere që i përshta-
tet stilit tim, pra thjeshtë nuk dua
të nisem nga arsyeja e vlerës apo
veshjes firmato.

KOHA: Tipari kryesor i karak-
terit tuaj?

Secili artist mund të them që
ngërthen në vete një lloj brishtë-
sie, tipari kryesore i karakterit tim
mund të them që është guximi se-
pse guximi e ka ndërtuar karakte-
rin tim deri më sot.

KOHA: Çfarë do të ndrysho-
nit te vetja nëse do mundeshit?

Nuk e kam menduar
ndonjëherë ndonjë gjë që do
ndryshoja, po mendoj që krijuesi
ynë është përkujdesur në
mënyrën më të mirë të mundsh-
me për secilin nga ne.

KOHA: Terapia juaj kundër
stresit?

Terapia kundër stresit gjithse-
si këndimi, thjeshtë këndimin e
kam terapi jetësore.

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

Padyshim që pas familjes,
shoqëria është pjesa që neve na
përcjellë në jetë dhe shumicën e
kohës e kalojmë jashtë për shkak
të angazhimeve që secili kemi por
për një darkë ideale në shtëpinë
time do i ftoja miqtë e mi.

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

Mbase shoh filma të zhanreve

të ndryshme dhe lexoj kohë pas
kohe nuk mund të them se kam
ndonjë frymëzim të personazhe-
ve të filmave apo librave por më
pëlqejnë personazhet që janë të
bazuar në realitet.

KOHA: Dhurata që ju pëlqen
të bëni?

Nuk kam ndonjë dhuratë që e
bëj zakonshëm, më pëlqen të bëj
dhurata mundohem të tregohem
e kujdesshme varësisht prej fe-
stës, eventit apo personit.

KOHA: Talenti që do të doje
të kishe?

Më pëlqejnë pikturat, ndoshta
ky do ishte talenti im i dëshiruar.

KOHA: Deri ku do arrinit për
dashurinë?

Për dashurinë? Deri në pa-
fundësi…

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

Në epokën në të cilën jetoj,

është epoka që e shoh, e prek, e
ndjej dhe mendoj që kjo është
epoka në të cilën dëshiroj, sepse
jam realiste.

KOHA: Ju trembin vitet që
ikin? Frika duhet fshehur?

Jo aspak, uroj që vitet në vazh-
dim të jenë sikur deri tash, aspak
nuk më trembin përkundrazi i
mirëpres.

KOHA: Vdekja ju tmerron?
Jo sepse është proces njësoj si

jeta.
KOHA: Karrierë pastaj fëmijë

apo fëmijë pastaj karriera?
Kam vite që merrem me mu-

zikë dhe jam përkushtuar kar-
rierës, karriera ndërtohet por
gjithsesi dëshira është më e
madhe për të pasur familje të
shëndoshë dhe fëmijë.

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

Realiteti.

InfraRed
SARANDA ALIJA

Për dashurinë deri në pafundësi…
Ka shumë vite që këndon, merret me muzikë që në moshë të re dhe njihet si një nga vokalet më të bukura që ka skena shqiptare.
Saranda Alija vazhdon me të njëjtin ritëm duke sjellë vetëm vlera. Në një intervistë për InfraRed të gazetës KOHA do e njohim
më mirë yllin shqiptarë!

ARMEND TERZIU
Punoj shumë që të sjellë muzikë unike
Ai jeton në diasporë andaj dhe angazhimin me muzikë e ka kryesisht atje. Armend Terziu, djali i
hitit "Çka po pret" tregon në një bisedë të shkurtë për InfraRed të gazetës KOHA se si ka arritur të
bëj publikun për vete

Koha
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KOHA: Si shkoi dita sot dhe
pse ia vlejti ta jetoje atë? 

Si përditshmëria ishte dhe sot,
nis me të qenit "taxi i rezervuar" për
nusen që ndjek universitetin e dja-
lin Darion që shkon në kopsht, pa-
staj vazhdoj me punën me pa-
cientët, momentet e këndshme me
stafin etj, pas punës bashkohemi e
gjithë familja dhe gëzojmë pjesën
tjetër.

KOHA: A ia vlejti?
Në të vërtetë më shumë se

gjithë gjërat tjera ia vlen.
KOHA: Sapo ka nisur sezoni i ri

televiziv, si e gjen Valerin kjo se-
zon? 

Sezoni edhe pak po mbaron,
ndërkohë që unë po bëj gati pak
nga artileria e rëndë që sezonin e ri
të jem dominues si gjithmonë, këtë
periudhë vendosa të jem më i
tërhequr dhe të kushtohem fa-
miljes.

KOHA: Cilat janë risitë që do
shoqërojnë këtë vit a do të shohim
në ndonjë emision?

As unë se besoj që të vinte dita
që unë të refuzoja ftesa nga emisio-
ne të rëndësishme por ja që e kam
bërë këtë vit, më ka shijuar edhe
pjesa e të qenurit inaktiv në me-
dia, vura re që njësoj kudo që
ndodhesha më njihnin dhe kishte
reagime nga njerëzit.

KOHA: Je një ndër emrat më të
rëndësishëm të ekranit… Po i vogël,
çfarë ke dashur të bëhesh?

Kam dashur gjithmonë të më
kishte peshë fjala dhe të isha njeri
me ndikim, në qendër të vë-
mendjes dihet që ky është speciali-
teti im, kjo është për aspektin me-
diatik, kurse të bëhesha doktor e
familjarë i mirë ka qenë gjithmonë
ajo që dëshiroja dhe jam i lumtur
që i kam realizuar.

KOHA: Cila është gjëja më e
mirë që ke bërë në jetë? 

Që me zemër kam jetuar e ve-
pruar e gëzuar çdo moment e
mundësi.

KOHA: Po ajo që duhet ta ki-
she menduar më gjatë dhe për të
cilën je penduar?

Janë të paktë rastet që humbas
durimin dhe nuk më pëlqen vetja
fare në atë gjendje por për pende-
sa si kam lënë vend vetes.

KOHA: Çfarë keni të përbashkët
ti dhe televizioni, që nuk qëndroni
dot larg njëri-tjetrit?

Televizioni do njerëz që dinë të
jenë në qendër të vëmendjes me
një aftësi për të bashkëvepruar së
bashku për të qenë gjithmonë inte-
resant dinamik energjik me mirësi

dhe surprizues, së bashku garan-
tojnë audiencën maksimale, kjo
është e përbashkëta që kam unë
me televizionin. Tek ne janë të

paktë këto njerëz pasi janë vërsulur
për tu bërë të njohur.

KOHA: Kushdo që e ka provuar
televizionin, e di sa e vështirë
është të jesh gjithmonë në ekran
me gjëra interesante. Është e
lodhshme për ty?

Spontanisht vjen një zhdërvjel-
ltësi e energji e fuqishme sa që
edhe vet habitem.

KOHA: A është e vështirë të
jesh Valeri?

E pamundur është, më mirë

mos të provojnë (qesh).
KOHA: Çfarë ka për të mbetur

gjithmonë e pandryshuar te ti? 
Zemra e mirë, energjia.
KOHA: Çfarë po përpiqesh të

ndryshosh më shumë te vetja e
nuk po ia arrin dot?

Të mos jem kaq i turpshëm
(qesh).

KOHA: Ti je shumë aktiv në
mediat sociale… Nuk lodhesh
ndonjëherë duke qenë në kontakt
të vazhdueshëm me njerëz që i
njeh e s’i njeh? 

Është kënaqësi me vete dhe ajo,
është shumë ndryshe nga emocio-
net dhe reagimet e njerëzve që i
takon nga afër.

KOHA: Kur bëhet e lodhshme
kjo punë? 

Kur ke nevojë për qetësi.
KOHA: A ka ndonjë moment

kur dëshiron thjesht, të 
vësh gjithçka në “Off ” për disa
kohë?

Çdo vit e bëj këtë për një muaj,
iki në një majë mali të lartë bashkë
me familjen, kemi një shtëpizë në
bjeshkë dhe atje off gjithçka, pa
drita, internet, tv etj. Oh sa kënaqë-
si është... 

(Bisedoi: Blerand Rexhepi)

KOHA: Emri juaj është i
njohur në Kosovë falë shkri-
meve tuaja, vëmendja tek ju
ka qenë maksimale, si ndihe-
ni?
Ndihem i privilegjuar që arti
im ka arritur një jehonë të të
tillë, tani e di që mundi dhe
netët pa gjumë u shpërblyen.
KOHA: Që sa vite merreni me
shkrime dhe botime?
Me shkrime merrem qe
shumë vite që nga shkolla fil-
lore kam shfaqur talentin tim
përmes poezive dhe eseve të
shkollës por tani kam ardhur
duke u profesionalizuar.
KOHA: Cili është romani i
fundit të cilin e keni botuar?
Tani kam botuar "Netët e mia",
një pasqyrim i mendimeve për
jetën dhe dashurinë se si e
shoh unë, e kam quajtur një
krijim i vogël me një botë
brenda saj.
KOHA: Krahas romaneve ju
jeni edhe tekstshkrues, me ci-
lat emra ke bashkëpunuar?
Kam bashkëpunuar me
shumë emra por tani së fundi
jam duke punuar me festivale
për fëmijë.
KOHA: Cili është projekti juaj
më i afërt?
Tani krahas projekteve mu-
zikore që do dalin së shpejti të
punuara nga unë për këngë-
tarë të ndryshëm edhe vet jam
duke bërë gati një monolog.

VALER 

KOLNIKAJ
Jam i lumtur që kam 
realizuar ëndrrat e mia

Me profesion mjek por
ai është shumë i njohur
për ekranin shqiptarë.
Edhe pse kanë kaluar
shumë vite nga
mbarimi i spektaklit
Big brother, Valeri
vazhdon të jetë një
personazh shumë
atraktiv. Për ato që e
kanë dashur dhe ato që
e kanë harruar atë
mund të lexoni
intervistën bashkë për
të mësuar se çfarë bën
ai. Këto i lexoni në
rrëfimin e tij për
InfraRed të gazetës
KOHA

ÇFARË MENDON VALERI KUR…  

…dëgjon për një këngëtare të joshur nga politikanët? Dashka
të rrisë çmimin e një nate dreqja, se kur janë në qendër të
vëmendjes e rrisin çmimin (qesh). 
…mëson se një emision ka ndihmuar dike shpirtërisht? Se
duhet bërë objektiv i secilit nga ne, ta fillojmë me buzëqeshje
e një fjalë të mirë.  
…skandali zgjat vetëm tri ditë? Po, gjatë natës (qesh). 
…thonë se Valeri ka bërë operacione plastike?  E kam thënë
unë për hundën, tjerët ca nuk thonë për mua gjëra tjera, që në
fakt i bëjnë apo do i bënin vetë. 
…thonë se Valerit i pëlqen shumë vetja? Më pëlqen vetja
shumë por dhe kushdo që është për tu pëlqyer. Nuk ia ha
hakun kujt, ia jap (qesh). …dikush të nervozon aq shumë sa… E
kthej situatën në argëtim për veten, pra i fus një tralala. 
…thonë se Valeri nuk ka fare komplekse? Nuk kam komplekse
fare por dhe kjo gjë është një kompleks prandaj thonë ashtu. 

GENTRIT
SHALA
Mundi dhe
netët pa gjumë
u shpërblyen
Një shkrimtar që deri
më tani ka botuar
shumë libra, por
njëherit edhe shkruan
tekste për këngëtarë të
ndryshëm, Gentrit
Shala thotë se këtë
talent e ka nisur që në
shkollë fillore përmes
poezive të ndryshme.
Ndonëse bisedë e
shkurtër për InfraRed
të gazetës KOHA,
mundohemi të
mësojmë ndonjë gjë
më shumë mbi të!
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KOHA: Doktoreshë Ersida, ti
je e njohur në arenën mediatike
shqiptare për punën që bën si sto-
matologe mjaft e njohur në shën-
detin dhe estetikën e dhëmbëve,
dhe ne do donim të nisin intervi-
stën paksa ndryshe, si është një
ditë e jotja në punë?

Për të qenë e sinqertë dita ime
nis herët. Pas një kafeje të shpejtë
dhe telefonatat me familjen nis
puna në orën 9:00 në Klinikën
Dentare Brilant. Orari zyrtar nis në
orën 9:00-20:00, kështu që
pothuajse gjithë ditën e kaloj aty
dhe jam gjithë kohës e zënë me
punë. Sigurisht që ka ditë që shkë-
putem për të kryer edhe obligime
të tjera të mijat por që këto zënë
pak kohë, pjesa tjetër është tërësi-
sht në klinikë dhe për klinikën.

KOHA: A kërkon sakrifica ky
profesion?

Kërkon përkushtim, kërkon
kohë dhe shumë studim, kërkon
specializim në trendet që hyjnë
kërkon të jesh koherente. Përveç
këtyre mua më është dashur të
sakrifikoj jetesën larg familjes dhe
këtë e konsideroj si sakrificën më
të madhe.

KOHA: Të dhuron kënaqësi
puna që bën?

Sigurisht që marr shumë këna-
qësi nga puna që bëj, pasi është
një punë që e bëj me shumë pa-
sion dhe dashuri. Falënderimet e
pacientëve në fund të çdo procesi
pune më bëjnë ta dua akoma më
shumë këtë profesion.

KOHA: Si e mendon veten në
një të ardhme përsa i përket pro-
fesionit?

Besoj shumë në vetvete dhe në
aftësitë e mia. Planet më të afërta
mbeten hapja e laboratorit dhe
zgjerim i Klinikës poliklinike.

KOHA: Cilat janë grupmoshat

që frekuentojnë klinikat dentare
dhe konkretisht klinikën tuaj?

Fillimisht kanë qenë grupmo-
shat e reja por tani kanë ndryshuar
gjërat. Tani Klinika Brilant është
kthyer si klinika e familjes ku të
rinjtë që erdhën në fillim tani sjel-
lin gjithë familjarët e tyre të të
gjitha grupmoshave.

KOHA: Gjithashtu, edhe
shumë personazhe publike janë
tashmë pjesë e klinikës tënde apo
jo?

Po dhe i falënderoj që zgjedhin
të besojnë klinikën “Brilant”, ata
kanë provuar dhe parë rezultate
sesi një buzëqeshje quhet brilante
dhe pa dhëmbë të shëndetshëm
kjo është pamundur. (Buzëqesh)

KOHA: Cilat janë problema-
tikat më të shpeshta që hasni
gjatë punës?

Problematikat janë të shumta.
Zakonisht lidhen me grupmoshat.
Nëse flasim për fëmijët problema-
tik mbetet karriesi i shprehur në
dhëmbët e qumështit apo proble-
me me keqrreshtimin e dhëmbë-
ve. Në grupmoshat e të rinjve për-

sëri problematikat më të hasura
mbeten dhëmbët e kariuar. Nëse
flasim për grupmoshat e treta, pro-
blematik kryesore është mungesa
e dhëmbëve dhe paradontoza (lë-
vizja e dhëmbëve).

KOHA: Doktoreshë më dole
në temë, ne duam të dimë çfarë
janë implantet dentare?

Implantet momentalisht janë
mënyra më e mirë për të zëvendë-
suar një dhëmb të humbur për ar-
sye nga më të ndryshmet. Implan-
ti zëvendëson rrënjën natyrale të
dhëmbit. Me aplikimin e implantë-
ve sot nuk është më e nevojshme
që kur mungon një dhëmb të sak-
rifikohen 2 dhëmbë të tjerë të
shëndetshëm siç ka ndodhur ma-
sivisht ku pacientët shfaqen me
ura pafund në gojën e tyre.
Përbëhet nga material biokompa-
tibël për organizmin e njeriut. Suk-
sesi kur vendos një implant është
98% siguri.

KOHA: Mbetemi tek të rinjtë,
çfarë shërbimesh dentare
kërkojnë më tepër?

Të rinjtë më tepër janë të foku-

suar drejt estetikës dhe perfeksio-
nit të buzëqeshjes së tyre. Sigurisht
Klinika Brilant ua mundëson një
gjë të tillë pasi fokusi kryesor mbe-
tet shëndeti dhe estetika e
dhëmbëve. Në funksion të este-
tikës ekzistojnë zbardhimit profe-
sionale, fasetat emax etj.

KOHA: Çfarë i këshilloni të
gjithë lexuesve të gazetës sonë?

Këshilla parësore mbetet kuj-
desi i përditshëm i higjienës orale.
Këshilla tjetër por jo më pak e
rëndësishme është që çdo person
duhet të kryej vizita periodike çdo
6 muaj për të parandaluar çdo pro-
blem të mundshëm me dhëmbët e
tij. Parandalimi gjithmonë mbe-
tet më i mirë se sa trajtimi.

KOHA: Po këndon tash e një
kohë, ke realizuar cover-a, por edhe
disa këngë tjera, si e ndien veten në
mesin e skenës shqiptare?

Kam realizuar deri tani disa
këngë të dëgjuara, kam filluar me
covera dhe kam marrë komplimen-
te për punën që e kam bërë dhe kjo
bën të ndihem shumë mirë dhe e
vlerësuar prandaj do të vazhdoj të
punoj dhe të arrijë qëllimin tim.

KOHA: Nga ajo që kemi
dëgjuar je shumë premtuese, një
vokal i mrekullueshëm që i duhet
skenës?

Do të punoj dhe nuk do të nda-
lem dhe besoj që nuk do t’i
zhgënjejë ata njerëz që presin
këngë të reja nga unë.

KOHA: E ke pas vështirë filli-
min se besoj që tashmë ke nisur të
adaptohesh?

Nuk e kam pasur të vështirë se-
pse para se gjithave unë e dua mu-

zikën, kam filluar me covera, se-
pse po i kushtoj pak më shumë
rëndësi edhe shkollës mirëpo
shumë shpejtë do të kyçem edhe
me më shumë seriozitet në këtë
punë dhe besoj se do ju ofroj mu-
zikë të mirë dhe do jenë të kënaqur
publiku me mua.

KOHA: Nga kush je inspiruar
që të merresh me muzikë?

Më shumë se inspirim në dikë
ose diku rëndësi ka talenti që ke
nga natyra, ka shumë këngëtarë
që dëgjoj dhe më pëlqejnë por unë
rrjedh nga një familje që janë
marrë me muzikë dhe kjo më ka
ndihmuar shumë, por mundohem
të jem origjinale në secilën këngë
dhe jap shumë nga vetja.

KOHA: Cilët janë ato këngë-
tarë që ke marr shembull për të
hyrë në botën e muzikës?

Shembull marr nga shumë
këngëtarë që muzikën e bëjnë me
seriozitet dhe që janë lindur për
këtë punë e jo që e shfrytëzojnë

për qëllime tjera.
KOHA: Mendon se do përbal-

losh konkurrencën?
Mendoj që asnjëri këngëtar

nuk mund të zë vendin e tjetrit,
skena është e madhe dhe ka vend
për punë e më pas vendos publiku
për punën e mirë.

KOHA: Cilat janë projektet që
je duke realizuar tash?

Projekte do të ketë, por e pres
kohën e duhur të sjellë këngë sa
më të mira.

KOHA: Nga dita që ke nisur të
këndosh e deri më sot sa dhe si ka
ndryshuar jeta jote?

Jam shumë e re dhe ende nuk
kam hyrë në këtë profesion fuqi-
shëm për këtë punoj shumë që kur
të hyjë të sjellë më të mirën nga
vetja, mirëpo me këto këngë që i
kam punuar deri tash kam shumë
fjalë të mira nga njerëzit profesio-
nist dhe kjo më bën të ndihem
mirë dhe e vlerësuar, të tjerëve ju
jam shumë falënderuese.

KOHA: Kënga e fundit që ke
realizuar është përpunimi i hitit
‘Larg teje o nënë’, a do vazhdosh të
qëndrosh në këtë ritëm me bala-
da dhe këngë të bukura apo do
kthesh në komercializëm?

Kjo këngë është përpunuar për
nderë të përvjetorit të pavarësisë
së Kosovës, por nuk do të thotë që
jam e kufizuar në muzikë, në art
nuk ka kufizime sepse një këngë-
tarë i mirë mund të këndojë zhan-
re të ndryshme, mjafton të sjellë
këngën në mënyrën e duhur.

KOHA: Kush është Xhida, disa
fjalë për ata që ndoshta nuk kanë
pasur rastin të të njohin por
vetëm të kanë dëgjuar?

Jam Xhida Gashi, nxënëse në
shkollën e muzikës "Prenk Jakova"
në Prishtinë në vitin e fundit, pas
përfundimit të të mesmes mendoj
që edhe studimet t’i vazhdoj në
muzikë, jam e përkushtuar në këtë
punë dhe besoj që do të arrijë qël-
limin tim.

FLET STOMATOLOGIA ERSIDA CALJA

Ja pse buzëqeshja duhet
të jetë brilante

Këshilla nga më të ndryshmet për një higjienë më të madhe orale mund të lexoni në vazhdim
gjatë intervistës të realizuar me stomatologen Ersida Calja e cila tregon mbi punën dhe mënyrën
se si duhet mirëmbajtur higjiena orale, të gjitha këto në InfraRed të gazetës Koha

XHIDA GASHI, 
vokali premtues i skenës shqiptare

Një nga vokalet më
premtuese në skenën
shqiptare, mjafton të
dëgjohen ato pak këngë
që ka realizuar dhe ju të
njihni një yll të ri të
muzikës. Xhida Gashi
është nga Prishtina,
ndjek mësimet në
shkollën e muzikës
"Prenk Jakova" ndërsa
edhe studimet mendon
t’i vazhdojë për muzikë.
Në një intervistë për
InfraRed të gazetës
KOHA, ajo tregon shumë
gjëra mbi veten se si ka
nisur me covera

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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KOHA: Nga 1-10 tek cila shkal-
lë qëndron miqësia, bashkëpuni-
mi yt me kolege modele?

Do të jepja pikët maksimale
pasi gjithmonë kam pasur
marrëdhënie të shkëlqyera që kanë
rezistuar ndërvite edhe pse fillimi
ka ardhur nga kompeticione, ku da-
shur pa dashur ekziston konkur-
renca e mirëfilltë.

KOHA: Si e vlerësoni karrierën
tuaj?

Karrierën time? Kam akoma
shumë për të dhënë, ndihem e
lumtur që arritjet e mia kanë qenë
të mëdha por ajo që më lumturon
më shumë është se nuk kam ce-
nuar parimet e mia për një karrierë
akoma më të ndritur, e kam filluar
që prej 2009 kur u shpalla Miss Sh-
qipëria dhe prej asaj kohe nuk jam
ndalur, kuptohet në periudha të
caktuara pasi modelingu dhe kom-
peticionet nuk janë një punë e për-
ditshme.

KOHA: Ju kanë kërcënuar
ndonjëherë për shkak të sukseseve?

Jo nuk besoj se ka arsye, nuk ka
ndodhur kurrë të kem konflikte kaq
të ashpra as brenda e as jashtë ven-
dit.

KOHA: Ka ndodhur që ndonjë
modele (miss) t’ju shikojë sh-

trembër për sukseset që bëni?
Sigurisht, këto janë pjesë të

punës, në secilin profesion mendoj,
sidomos në raste pasarelash dhe
konkursesh, janë më se të kuptue-
shme pasi ka përplasje interesash,
ajo që mua më shqetëson dhe nuk
e kuptoj është energjia negative që
përcjellin femrat kur shohin sukse-
set e dikujt tjetër, edhe nëse nuk i
lidh asgjë me atë që bën ti…

KOHA: Je një ndër femrat më
të dashur të skenës shqiptare. Ç’po
bën aktualisht me modën?

Në Shqipëri është inekzistent
modelingu kështu që nëse një mo-
dele jashtë e ka njëherë të thjeshtë
për të realizuar për ne vjen e
shumëfishuar vështirësia për të ar-
ritur një gjë, dihet që ka ato ulje –
ngritjet e zakonshme, nuk është
stabël dhe kërkon ato periudhat e
saj, detyrimisht që nuk mund të
jetë primat, vazhdoj t’i jap rëndësi
sipas mënyrës që unë kam
zgjedhur gjithmonë jashtë vendit,
oferta kam pasur dhe kam akoma
por në fazën që jam mundohem të
jem selektive.

KOHA: Çfarë mesazhi do t’u
jepje armiqve të tu (nëse mendon
se ke)?

Është fjalë e madhe armiqësia,
por edhe nëse ekzistojnë mirë
bëjnë, u shtofshin!

KOHA: Në situata të ndrysh-
me je më shumë optimiste apo të
kap ndjenja e pesimizmit?

Optimiste, përpiqem gjith-
monë të shoh anën pozitive të gjë-
rave, qofshin ato me të pashpresa,
por sa kohë ka një Zot që na sheh
gjitha bëhet mirë.

KOHA: Çfarë do ndryshoje në
jetën tënde po qe se koha do të
kthehej mbrapsht?

Nëse do më duhej të ktheja
kohën mbrapa do të ktheja me
shumë dëshirë jo për të korrigjuar
ndonjë gjë por për të bërë të njëjtat
zgjedhje dhe për të përjetuar sëri-
sh të njëjtat emocione dhe ndjesi
që koha më ka dhuruar.

KOHA: Të pëlqen politika, do
kishe dashur të inkuadrohesh në
të?

Nuk e di nëse më pëlqen poli-
tika apo nëse kjo e jona mund të
quhet një e tillë, në shoqëri si e jona
e cila akoma nuk e ka gjetur ekuili-
brin e duhur të jesh model pozitiv e
aq më tepër një grua e suksessh-
me në politikë apo në jetën publike
është një sfidë aspak e lehtë. Një
terren me shumë rrugë të panjohu-
ra, me një politikë konfliktuale, me
një sistem ku meritokracia po zë-
vendësohet dita ditës nga servilok-
racia, është e vështirë për cilindo
që përfaqëson një model ndryshe,

pavarësisht gjinisë që ka, të vendo-
së pa dilema për t’u angazhuar në
politikë.

KOHA: Më e bukura dhe më e
vështira që mban mend gjatë
punës në modë?

Ka shumë sakrifica, sigurisht që
nga zgjimet e hershme oraret e
zgjatura të provave, këpucë të larta
që bëhen një për ty për 18 orë në
ditë etj, megjithatë të gjitha këto
ja vlejnë kur sheh që finalja është
plot shkëlqim dhe se ke bërë një
punë të mirë, je vlerësuar nga kom-
petentët dhe e bërë krenare fa-
miljen tendë.

KOHA: Si e menaxhon dhe sa e
ndjen sot peshën e të qenit per-
son publik?

Nuk ka ndonjë gjë për të me-
naxhuar pasi jetojmë në Shqipëri,
nuk ka nevojë ti frymë gjërat pasi
realisht nuk janë, fjala person pu-
blik sot ka marrë tjetër kuptim dhe
për njerëzit modest nuk vlen.

KOHA: Me telekomandën në
dorë, duke bërë lundrim nëpër sta-
cione… cilat programe të ekraneve
shqiptare ta “rrëmbejnë’ vë-
mendjen?

Janë shumë të rralla fatkeqësi-
sht, televizionet sot kanë tendencë
për të promovuar antivlera dhe rea-
lisht nuk të ngjallin interes, përpos
kësaj për ne që e kemi prekur tele-

vizionin nga afër dhe e dimë se si
funksionon kemi mungesë të thek-
suar për të qenurit real.

KOHA: Cilat prej programeve
të dikurshme të ngjallin nostalgji?

Unë jam brezi i viteve 90* ku
normalisht e gjitha hyri për herë të
parë në televizionit shqiptare, ndo-
shta nuk kishte shumë mundësi
zgjedhje programacionesh, por ato
që ishin bartnin vlera, mbaj mend
që kishte programe të caktuara mbi
edukimin dhe rritjen e vlerave
njerëzore duke filluar nga festivalet,
programet e fëmijëve, programet
e njohjeve të gjuhëve të huaja, fil-
mat etj.

KOHA: Çfarë do të dojë të shih-
nin, për shembull, fëmijët e tu tani
dhe në të ardhmen?

Nuk e di të them realisht është
shumë delikate sot jo vetëm fë-
mijët por edhe të rriturit vetë duhet
të tregojnë kujdes ne atë që
zgjedhin, mundësi zgjedhje ka pa-
fund por shumë pak janë ato që
vlejnë.

KOHA: Në fund, mesazhi yt
për ata para dhe pas ekranit…

Sa më shumë energji pozitive,
të duan familjen dhe njëri tjetrin,
ajo që realisht promovohet në tele-
vizione jo gjithmonë ka aq shumë
ngjyra, vlerësoni realitetin dhe fal-
ni sa më shumë mirësi.
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KOHA: U bënë disa vite që je në skenë,
ke kultivuar një zhanër që pëlqen publiku,
si e sheh veten në muzikë sot?

Realisht po bëhen katër vite prej kur kam
filluar karrierën muzikore dhe deri tani ka
ecur mjaft mirë por unë nga natyra jam
mjaft kërkues si nga vetja poashtu edhe nga
bashkëpunëtorët e për këtë arsye na presin
gjëra edhe më të bukura.

KOHA: Sa projekte muzikore numëron?
Kam katër projekte muzikore të reali-

zuara me klip, por jashtë këtyre kam edhe
shumë tekste të cilat vazhdimisht i shkruaj
dhe punoj në to që në të ardhme të afërt sh-
presoj t’i realizoj si projekte personale ose
bashkëpunim me ndonjë kolege.

KOHA: Zakonisht kur vjen sezona
këngëtarët janë më të angazhuar, si do të
shohim Valonin këtë vit?

Këtë vit kam filluar me dasma dhe
ahengje të ndryshme familjare dhe disa
data tashmë janë caktuar, ndërsa për projek-
te besoj që do t’i kem së paku dy këngë bren-
da këtij viti.

KOHA: Krahas projekteve muzikore ti
këndon shumë në dasma e ahengje fa-
miljare?

Muzikën unë e shoh si një profesion
ndihmës për të ndihmuar veten dhe fa-
miljen financiarisht, ndryshe nuk kisha

thënë që përfitohet sa të jetojmë ashtu si
duam sepse natyrisht ka edhe shumë sh-
penzime.

KOHA: Cilët janë bashkëpunëtorët?
Të gjitha tekstet e këngëve të mia i kam

shkruar vet, ndërsa muzikën dhe orkestri-
min kam pasur bashkëpunëtorë të ndry-
shëm si Astrit Stafaj, Çekiç, Meti Neziri dhe
Ebrar Mazhar.

KOHA: Tallavaja gjithmonë kritikohet
nga publiku, por edhe kërkohet shumë, ti e
këndon apo nuk parapëlqen?

Mendoj që koncepti i tallavasë është ke-
qinterpretuar tek ne ndërvite, tallavaja është
t’i dedikosh këngë dikujt dhe të këndosh ek-
stra vetëm për atë person, jam ekstrem fans
i këngëve të bukura shqipe, por kemi edhe
këngë që janë mjaft IN që kanë ritme talla-
va e që padyshim nuk mund të anashkalosh

e mos t’i këndosh në dasma, jam i pajtimit se
tallavaja nuk është e jona e as nuk duhet
parë si vlerë, sepse nuk na përket.

KOHA: Cilat janë projektet do publiko-
sh këtë vit dhe ku do të shohim pas disa vi-
tesh, ke plane?

Bëj plane afatshkurtre, të cilat mendoj t’i
realizoj së shpejti, e në këto plane mund të
prisni dy këngë për të cilat shpresoj njërën të
lançoj gjatë sezonit veror.

VALON  OSMANI

Vera vjen me dy këngë

Është nga Gostivari dhe ka
pak vite që merret me

muzikë por që ndjek
mësimet në këtë drejtim.

Valon Osmani, djaloshi
shumë kreativ që deri tani ka

realizuar katër projekte
muzikore vjen në një bisedë

për InfraRed të gazetës
KOHA duke treguar rrugën e

tij në muzikë

ERTEMIONA MEJDANI
Përpiqem gjithmonë të shoh anën pozitive të gjërave

Është shpallur “Miss Korça 2008”, “Miss Shqipëria 2009” dhe vendin
e dytë në “Miss Bikini International 2010”. Ertemiona Mejdani ka
mbaruar studimet për shkenca politike por modën akoma nuk e ka
. Aktualisht ajo vazhdon studimet master për Shkenca Politike.
Bukuroshja shqiptare vjen në një rrëfim shumë ndryshe për
InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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Kosova deri më tash ka dësh-
tuar të ndërtojë një diplomaci
funksionale dhe profesionale,
vlerësojnë njohës të zhvillimeve
politike, por edhe përfaqësues të
institucioneve të vendit. Sipas tyre,
mosfunksionimi i duhur i diplo-
macisë së vendit, deri më tash,
kryesisht ka reflektuar fenomene,
të cilat kanë qenë të ngarkuara me
elementin politik dhe kanë
prodhuar veprime jo të mira. Për
më shumë, siç thonë ata, Kosova
tashmë disa vite gjendet në defen-
sivë diplomatike karshi Serbisë, si
dhe nuk ka arritur të bëjë më
shumë për forcimin e subjektivi-
tetit të vet ndërkombëtar.

Afrim Hoti, profesor i të Drejtës
Ndërkombëtare në Universitetin e
Prishtinës, duke folur për Radion
Evropa e Lirë, vlerëson që Kosova
gjendet në defensivë diplomatike,
për shkak se sipas tij, vendi nuk e
ka të ndërtuar në mënyrë të qartë
dhe të dukshme objektivin, deri te
i cili dëshirohet të shkohet përmes
diplomacisë.

“Për më tepër, jo vetëm që nuk
e kemi këtë objektiv, por kemi rënë
në regres, në kuptimin, te vendet e
caktuara. Si rezultat i humbjes së
kontakteve, ato vende kanë filluar
të bien pre e shantazheve dhe for-
mave të tjera të korrupsionit, të ci-

lat Serbia po i bën aktualisht dhe
me të cilat Kosova nuk po mund të
përballet. Mendoj që këto janë
efekte, të cilat në radhë të parë
vijnë nga fushata e egër – e cila
edhe nuk pritet të jetë ndryshe –
nga Serbia, si dhe e dyta, nga
paaftësia e diplomacisë sonë që t’i
adresojë të njëjtat dhe të njëjtave
t’u jep përgjigje”, thotë Hoti.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës
nga radhët e Partisë Social Demok-
rate, Dukagjin Gorani, anëtar i Ko-
misionit parlamentar për Punë të
Jashtme, Diasporë dhe Investime
Strategjike, në një bisedë me Ra-
dion Evropa e Lirë, shpreh mendi-
min që në vendet e Ballkanit, e si-
domos në Kosovë dhe në Serbi,
politika e jashtme në mjaft raste
përdoret për mbizotërim në poli-
tikën e brendshme, por edhe në
politikën e fqinjësisë.

Në këtë mënyrë, sipas tij,
shpërfaqet edhe përplasja
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,
lidhur me njohjet e shtetit të Ko-
sovës ose tërheqjeve të njohjeve
nga vende të caktuara, të cilat i pre-
tendon Serbia.

“Nuk mendoj që kjo çështje va-
ret nga shkathtësia e ndonjë mi-
nistri dhe as nga urgjenca ose
saktësia dhe efikasiteti i burokraci-
së së politikës së jashtme. Meqenë-
se njohja, duke qenë se është një
hap dhe një vullnet politik i një sh-
teti të caktuar, ajo e përfshinë edhe
kontekstin shoqëror të vendit, të
cilin e ka ndërmend ta njohë. E
përfshinë edhe realitetin politik,
ekonomik dhe shoqëror të atij ven-
di dhe jo vetëm fjalën e ministrit të
Jashtëm ose ndonjë telegram ose
korrespondencë të ministrisë së
caktuar”, theksoi Gorani.

Ditë më parë, zëvendëskryemi-
nistri dhe ministri i Punëve të Ja-
shtme i Kosovës, Behgjet Pacolli,
para Komisionit parlamentar për
Integrime Evropiane, ka mohuar
pretendimet e autoriteteve të Beo-
gradit se disa shtete e kanë tërhe-
qur njohjen ndaj Kosovës.

“Ne nuk e kemi asnjë letër,
asnjë pjese të ndonjë shkrimi diku
se është tërhequr ndonjë njohje”,
ka thënë Pacolli.

Në anën tjetër, deputeti Gora-
ni, thekon se çështja e tërheqjeve

të njohjeve të caktuara ndaj Ko-
sovës, mbetet në domenin e
spekulimeve edhe nga Beogradi,
por edhe nga Prishtina. Diploma-
cia e kësaj të fundit, sipas tij, nuk
është në gjendje t’i konfirmojë
nëse ka ose jo tërheqje të njohjeve
nga vendet e caktuara, të cilat pre-
tendon Beogradi. 

“Pra, njohjet dhe proceset bi-
laterale, te ne e marrin formën e
debatit ose polemikës fqinjësore
në mes neve dhe Beogradit në kon-
tekstin e asaj ‘jo, ne ju mundëm
juve – jo, ju na mundët neve’. Mirë-
po, e vërteta është që procesi i
njohjeve duhet të shikohet i pan-
dashëm nga procesi politik. Pastaj,
nga problemi i pazgjidhur politik,
i cili ekziston ndërmjet Republikës
s Kosovës dhe Serbisë. Mendoj që
këtë ndërlidhje, dështon që ta in-
terpretojë drejtë politika kosova-
re dhe me këtë edhe Qeveria, e si-
domos Ministria e Jashtme”,
theksoi Gorani.

Ai ka shtuar se sa më shumë që
të zgjasë procesi i dialogut me Ser-
binë, Kosova duhet të pajtohet dhe
të jetë e durueshme me faktin që

eventualisht nuk do të ketë njohje
të reja për një periudhë të pacak-
tuar.

Ndërkaq, profesor Hoti shpreh
mendimin që dialogu ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, që nga filli-
mi i tij, ka pasur ndikime në
imazhin juridik ndërkombëtar të
Kosovës, si dhe në mbajtjen pezull
të njohjeve të reja nga vende të
caktuara, të cilat sipas tij, kanë
qenë afër vendimit për ta njohur
Kosovën.

Sipas tij, Kosova nuk ka arritur
që përmes diplomacisë, por as për-
mes institucioneve të brendshme
që ta artikulojë qartë që procesi i
dialogut me Serbinë është proces
për normalizimin e raporteve
ndërmjet dy shteteve sovrane dhe
jo për zgjidhjen e statusit të Ko-
sovës, siç e pretendon Serbia.

“Paaftësia e institucioneve tona
dhe në veçanti e diplomacisë për ta
artikuluar dhe prezantuar një ar-
gument të fuqishëm në komuni-
tetin ndërkombëtar, se (me Ser-
binë) po flasim për normalizimin e
raporteve ndërshtetërore, ka sjellë
si rezultat, pa dilemë, mbetjen pe-
zull ose stagnimin që vendet e cak-
tuara të ndërmarrin hapat e tyre
për ta njohur Kosovën”.

“Për më shumë,në regres, gjith-
sesi edhe për të marrë vendime të
tjera – që nuk janë të njohura në
teori, por që vende të caktuara, të
pafuqishme, që mund të bien dhe
bien pre eshantazheve dhe forma-
ve të tjera të korrupsionit – pra,
ndërmarrin veprime të tilla, që ta-
shmë po njihen si çnjohje”, vlerësoi
Hoti. Sidoqoftë, ministri i Jashtëm
i Kosovës, Pacolli, ka theksuar se
Kosova i ka 116 njohje, ka
marrëdhënie diplomatike me mbi
90 shtete, si dhe i ka notat verbale
për njohje nga më shumë se 110
shtete. (REL)

Partitë aleate historike të Parti-
së Demokratike të cilat  I kanë qën-
druar konsistent  marrëveshjeve
me PD në opozitë, PR, PDK, PAA,
LZHK, PBDNJ, organizohen në një
forum të përbashkët për zgjedhje
të lira.

Krerët e të 5 partive, në koali-
cion me Partinë Demokratike; Fat-
mir Mediu i PR;  Agron Duka i PAA;
Nard ndoka i PDK;Dashamir Shehi
i LZHK dhe Vangjel Dule i PBDNJ,
përmes krijimit të Grupimit të
Qendrës së Djathtë (GQD), sy-
nojnë arritjen  dhe imponimin e

standardeve demokratike në
zgjedhje.

PR, PAA, PDK, LZHK, PBDNJ
janë dakortësuar për të zhvilluar
veprimtarinë e tyre si një forum i
përbashkët dhe në përputhje të
plotë me platformën politike të
pranuar dhe nënshkruar si marrë-

veshje e tyre me  PD.
Ky akt u formalizua  në Tiranë

gjatë një takimi me strukturat e 5
partive dhe ka si synim unifikimin
e qëndrimeve të PR, PAA, PDK,
LZHK e PBDNJ,  në kërkesat që ga-
rantojnë zgjedhje të lira e të nder-
shme në Shqipëri.

Të 5 partitë e Grupimit të Qen-
drës së Djathtë, në këtë takim uni-
fikuan qëndrimin e tyre për sa i
përket sistemit zgjedhor dhe
kërkojnë ndryshimin e sistemit
zgjedhor, duke propozuar modelin
e listave të hapura. Përmes këtij
ndryshimi, kryetarët e këtyre forca-
ve politike bien dakord se: garan-
tohet që vota e qytetarëve shkon
tek kandidatët që ata duan dhe jo
tek kandidatët që paracaktojnë li-
derët e partive politike.

“Partitë tona, në të njëjtën linjë

edhe me aksionin opozitar janë
bashkë jo vetëm në betejën
kundër krimit dhe korrupsionit
zgjedhor, por edhe keqqeverisjes
së Rilidnjes. Në të njëjtën linjë me
kërkesën e opozitës së bashkuar,
ky forum i unifikuar politik për
“Zgjedhje Të Lira” është në betejën
e hapur politike kundër Rilindjes
dhe i vendosur në kërkesën për
zgjedhje me standarde demokra-
tike pa Edi Ramën  kryeministër”,
thuhet në deklaratën e përbashkët
të 5 partive.

Takimi i parë i Tiranës do të
vijojë me të njëjtin format në të
gjitha qarqet e vendit, ku në bazë
të strategjisë së përbashkët poli-
tike dhe komunikative me opinio-
nin publik do të trajtohen të gjitha
temat që janë prioritet i aksionit
opozitar.

Partitë e vogla kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor
PR, PAA, PDK, LZHK,
PBDNJ janë dakortësuar
për të zhvilluar
veprimtarinë e tyre si një
forum i përbashkët dhe
në përputhje të plotë me
platformën politike të
pranuar dhe nënshkruar
si marrëveshje e tyre me
PD  

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

Defektet e diplomacisë kosovare
Mosfunksionimi i
duhur i diplomacisë së
vendit, deri më tash,
kryesisht ka reflektuar
fenomene, të cilat kanë
qenë të ngarkuara me
elementin politik dhe
kanë prodhuar veprime
jo të mira 
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Mbi 88 për qind e egjiptianëve,
sipas Entit Kombëtar Zgjedhor,
kanë votuar "pro" Abdel Fatah Al-
Sisit. Një "pro" që Al-Sisi të vazh-
dojë të jetë president i Egjiptit deri
në vitin 2030. Me këtë zgjatje të
kohës në pushtet, presidentit i sh-
tohen akoma më shumë kompe-
tenca. Kështu për shembull ai tani
ka një ndikim shumë të madh mbi
personat që do të jenë në krye të
drejtësisë. Po ashtu do të forcohet
edhe më shumë roli i ushtrisë. Dhe
kritikët e presidentit tani mund të
vihen më lehtë përballë gjykatave
ushtarake. "Pozita e Al-Sisit është
më e fuqishmja qysh nga viti 1952,
thotë socialgjeografi Guenter
Mayer, drejtor i "Qendrës së studi-
meve të botës arabe" në Universi-
tetin e Mainz-it në Gjermani. 

Pak ditë para referendumit, Al
Sisi ishte takuar me gjeneralin li-
bian, Kalifa Haftar. Ky po lufton
me ashpërsi jo vetëm kundër qe-
verisë së njohur ndërkombëtari-
sht dhe milicisë që e mbështet atë,

por edhe kundër grupimeve isla-
miste që rivalizojnë prej kohësh
në Libi, si ato radikale ashtu edhe
të moderuarat, si për shembull,
"Vëllezërit Myslimanë". 

Me Haftarin, Egjiptin ka jo
vetëm një aleat në luftën kundër
"Vëllezërve Myslimanë", por edhe
një ndihmës potencial për të sigu-
ruar kufirin perëndimor të Egjiptit.
Në afërsi të tij, nga ana e Libisë,
janë aktive edhe grupe xhihadi-
ste, të cilat kanë depërtuar disa
herë në Egjipt dhe kanë zhvilluar
luftime me forcat egjiptiane të si-
gurisë.  Bashkëpunimi me Hafta-
rin e ka forcuar pozitën e Al-Sisit  si
aktor në rajon. Në Libi, Egjipti dhe
aleatët e tij nga vendet e Gjirit Per-

sik, janë përballë Turqisë dhe Ka-
tarit, dy vende këto që i mbështe-
sin islamistët e moderuar, siç janë
"Vëllezërit Myslimanë". Një front
ky që vihet re edhe në Siri. Prej ta-
shmë tre vjetësh Al-Sisi po punon
në të gjitha frontet për të përmirë-
suar marrëdhëniet me Assadin.
Në ambiciet e tij politike, Al-Sisi
mund të llogarisë edhe me mbë-
shtetjen e ushtrisë së  vendit të tij.
ajo konsiderohet si ushtria më e
fortë nga vendet e tjera arabe.

Një tjetër aleat i Al-Sisit është
Rusia, e cila u afrua më shumë me
Egjiptin, pas acarimit të
marrëdhënieve mes Egjiptit dhe
Shteteve të Bashkuara gjatë pe-
riudhës së Obamës. Shkak për

këtë ishte kursi represiv i presiden-
tit brenda vendit. Rusia e ndihmoi
asokohe Al-Sisin me armë. Veç të
tjerash, me ndihmën e saj, po
ndërtohet centrali i parë bërtha-
mor në Egjipt. "Al-Sisi me këtë ka
treguar se në rast nevoje ai nuk
është i varur nga Amerika", thotë
Meyer. Ndërkohë marrëdhëniet
me Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës janë përmirësuar gjatë qe-
verisjes së presidentit  Donald
Trump. Në fillim të prillit, Al Sisi i
bëri një vizitë në Uashington ho-
mologut të tij dhe që të dy i sigu-
ruan njëri-tjetrit marrëdhënie të
mira. Sipas Meyer-it, kjo e ka for-
cuar edhe më tej pozitën e Al-Sisit
në politikën e jashtme. (DW)

Shtetet e Bashkuara kanë kryer hetime të
detajuara mbi dyshimet se Hitleri nuk u vetë-
vra, por u arratis në Argjentinë pas Luftës së
Dytë Botërore. Këtë e fakton kjo dosje sekre-
te hetimore e bërë publike së fundi nga FBI-ja,
përmes të cilës arrihet në përfundimin se teo-
ria e arratisjes së ish-diktatorit nazist është e
pavërtetë. Dosja që deri më sot mbahej sekret
përmban dëshmi dhe raporte që tregojnë se
Adolf Hitler dhe partnerja e tij Eva Braun je-
tonin fshehurazi në ultësirat pranë Andeve
dhe shpesh shfaqeshin në nëpër dyqane e ka-
zino. Nga disa dëshmi, Hitleri identifikohej
si një burrë me thinja, si oficeri që ishte shfa-
qur nëpër fotografi gjatë pushtimit nazist në

Paris. Dëshmuesit shpreheshin se ai i kishte
hequr mustaqet. Po ashtu, në dëshmi thuhet
se Fyhreri ishte ndihmuar nga 6 oficerë ushta-
rakë argjentinas për t’u strehuar.

Dosja përmban 203 faqe dhe përfshin he-
time të kryera për periudhën mes viteve 1945-
1947. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara do të
hidhet në ankand, telegrami i fundit i Hitlerit
para vetëvrasjes në bunkerin e Berlinit. Letra
është shkruar më 24 Prill 1945, 6 ditë para se
Hitleri të gjendej i vetëvrarë. Në telegram, ai
i përgjigjet komandantit suprem të ushtrisë
naziste Ferdidand Shërner i cili i bënte thirrje
të arratisej me fjalët “Unë do të qëndroj në
Berlin”.

Gjyshi djeg 
nipin 2-vjeçar
Një ngjarje e tmerrshme ka tron-
ditur Rusinë. Gjyshi ka hedhur në
sobë të nxehtë nipin e tij 2-vjeçar,
pasi sipas tij ka parë djallin të ai
gjatë një feste të organizuar. I
mituri, identiteti i të cilit nuk
bëhet i ditur u shpëtua nga soba,
por ndodhet në gjendje të rëndë
shëndetësore. Si pasojë e nxehtë-
sisë, atij iu dogj 50 për qind e tru-
pit. Vogëlushi ndodhet në koma,
ku po lufton për jetën. “Është e
vështirë të përcaktohet gjendja
kur bëhet fjalë për një djegie të
një shkalle të tillë. Duhen të
paktën 4 ditë për të dalë në një
përfundim. Mjekët po bëjnë
gjithçka për të shpëtuar 2-vjeça-
rin”, njoftoi spitali, ku ndodhet i
shtruar i mituri.

SHBA në alarm, 
një plani për vrasjen 
e Obamës dhe Clintonit
Larry Hopkins, kreu i një grupi të armatosur që
ndalon emigrantët të cilët kalojnë ilegalisht në
Shtetet e Bashkuara nga Meksika, u mburr për
trajnimin e njerëzve për të vrarë ish-presiden-
tin Barack Obama dhe Hillary Clinton, tha FBI.
Hopkins, kreu i Grupit të Patriotëve të Ba-
shkuar (UCP), anëtarët e të cilëve si forcë e ar-
matosur pretendojnë se kanë ndihmuar zyr-
tarët amerikanë të arrestojnë rreth 5.600
emigrantë në një shkretëtirë në New Mexico
gjatë 60 ditëve të fundit - u arrestuan të prem-
ten për dyshimin se zotëronin armë të shkatër-
rimit në masë.
FBI, në procesin gjyqësor të së hënës tha se
Hopkins kishte planifikuar vrasjen e Barack
Obamës, të Hillary Clinton, si dhe të avokatit fi-
nanciar të Xhorxh Soros.

Sulltani nuk heq
dorë: Vdekje mizore
për homoseksualët
Sulltanati i Bruneit ka mbrojtur
hyrjen në fuqi të dënimit me
vdekje për homoseksualët, i cili u
kritikua në shkallë ndërkombë-
tare. “The Guardian” ka cituar një
letër që sulltanati i ka dërguar
deputetëve të Parlamentit Euro-
pian, ku thuhet se vdekja me go-
ditje me gurë si dënim për perso-
nat që bëjnë seks brenda së
njëjtës gjini, është shumë e rral-
lë. Prognozat e rralla të zbatimit
të dënimit, argumentohen me
atë, se duhen si dëshmitarë
gjithmonë “dy burra të një rangu
të lartë moral dhe besimtarë të
mëdhenj”. Duke pasur parasysh
dëshirën e vendit, vlerat tradicio-
nale dhe ruajtjen e “linjës së fa-
miljes”, kërkojmë “tolerancë, re-
spekt dhe mirëkuptim”. Në fillim
të muajit sulltanati vendosi dëni-
me të ashpra edhe për vjedhjen.
Hajdutët duhet të llogarisin me
prerjen e dorës apo këmbëve në
sulltanat. Bazë për këto dënime
merret sharja, që në një kuptim
të gjerë rregullon jetën fetare
dhe ligjore të fesë islame.

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

Iku apo u vetëvra? FBI publikon 
dosjen sekrete për Hitlerin

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

Al-Sisi, aleati i të gjithëve
Presidenti i Egjiptit,
Abdel Fattah al-Sisi,
mund të qëndrojë
në post deri në vitin
2030. Dhe kjo do ta
forcojë edhe më
shumë pozitën e tij
brenda dhe jashtë
vendit
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Një imazh video, rrëqethës e
i vjetërsuar, i shfaqet çdo natë si
një makth Julienit duke e zgjuar
prej gjumit. Pas gati njëzet vjetë-
sh nga vrasja e gruas së tij
Anxhelinës, Julieni kthehet në
Shqipëri i vendosur të hetojë mbi
vdekjen e saj mes një deti regji-
strimesh të pabesueshme, dosje-
sh policore e vizionesh të Botës
së Përtejme. Kjo është historia e
filmit „Zgjimi i Enver Simakut“,
produksioni i parë spanjoll në hi-
stori i xhiruar në Shqipëri.

Nën regjinë e Marco Lledó,
në këtë film intepretjnë aktorët,
Tinka Kurti, Margarita Xhepa,
Lulzim Guhelli, Viktor Zhusti,
Ema Andrea, Laert Vasili, Piro
Milkani, Julien Blaschke. Premie-
ra e këtij filmi, do të jetë në datën
23 prill ora 19.00 në kinema Mil-
lenium. Premiera shqiptare

është dyta pas premierës së saj
në nivel ndërkombëtar, në Festi-
valin e Filmit fantastik të Sitges
dhe më pas do të shfaqet në
Spanjë.

Filmi rrëfen hetimin e një ga-
zetari (Julien Blaschke), gruaja e
të cilit është vrarë para 20 vjetë-
ve, i cili kthehet në Shqipëri për të
hetuar për vdekjen e saj miste-
rioze në përpjekje për të kuptuar
atë që ka ndodhur realisht. I për-
shkruar nga vetë kineasti si një
përzierje e realitetit dhe trillimit,
ky “thriller”, emocionues që zgjat
106 minuta.

“Gjithçka zë fill me një udhë-
tim të tim eti në vitin 1978 kur
ishte pjesë e një delegacioni të
Partisë Komuniste Marksiste Le-
niniste, linja e fortë e të majtës
antifrankiste. Ai udhëtim i la një
mbresë të pashlyer. Një mbresë

që ma ka transmetuar përgjatë
viteve dhe që më ka frymëzuar si
rrallëherë. Në vitin 2005 munda
të bëj udhëtimin tim të parë në
Shqipëri, me atë që më pas do të
ishte gruaja ime dhe drejtoreshë
e fotografisë e filmit.

Çuditërisht edhe marrëdhë-
nia jonë lindi prej atij udhëtimi,
kur jetonim në Gjermani për stu-
dime. E kështu nisa të tjerr mbi
këtë vend një lloj mistike të
veçantë që më lidh me të. Është
një vend ku më pëlqen të
kthehem. Kam bërë plot miq.
Ndjehem thjesht në shtëpi.”, tre-
gon regjisori Marco Lledó. Për të
Shqipëria ka qenë një mahnitje
për mikpritjen që gjeti. “Gjëja e
parë dhe më e habitshme është
të mbërrish në një vend kaq të
panjohur e të t’i hapin dyert tej e
tej.

Të gjesh kaq shumë mbësh-
tetje e kaq shumë pasion edhe
pse bëhet fjalë për një projekt të
vogël si ky i yni. Ndonjëherë nuk
jam në gjendje të dalloj nëse
është Shqipëria apo Elsa Bakshe-
vani, producentja ime e asociuar
dhe Anastasi Prodani, mbësh-
tetja tjetër e imja atje. Me këtë
dua të them që nuk e di nëse për-
voja do të kish qenë e njëjtë me
persona të tjerë. Sinqerisht dy-
shoj.

Por është gjithashtu e vërtetë
se ka një frymë të përgjithshme
në Shqipëri, që ndryshe nga
Spanja, bën që gjërat të ndodhin
më shpejt. Në një mënyrë më të
improvizuar ndoshta. Më të sh-
pejtë, më pak burokratike”, thotë
ai. Ritmet e xhirimit në një vend
si Shqipëria, kanë qenë krejt të
pazakonta për punën e tij.

Përmbledhja me poezi e titulluar “Nega-
tive Space” nga shkrimtarja Luljeta Llesha-
naku dhe e përkthyer nga Ani Gjika, botuar
në Angli dhe në SHBA gjatë vitit të kaluar
është përzgjedhur si një nga katër librat fina-
listë për çmimin Ndërkombëtar “Griffin Poe-
try” në Kanada.

Më herët kjo përmbledhje poezish është
vlerësuar me çmimin “PEN” dhe gjithashtu
është përzgjedhur si një ndër finalistët për
çmimin “PEN America 2019”.

Çmimi prestigjioz “Griffin” në Kanada
është themeluar në vitin 2000 nga bizne-
smeni dhe filantropi, Scott Griffin.

Ky çmim jepet çdo vit në dy kategori për
poezinë ndërkombëtare të shkruar apo të
përkthyer në anglisht dhe për poezinë kana-
deze. Emra të njohur të cilët e kanë fituar më

herët këtë çmim janë: Anne Carson, John
Ashberry, Charles Simic, Charles Wright, Paul
Muldon, Heather McHugh, Paul Celan, etj.

Juria e çmimit Griffin është shprehur kë-
shtu për përmbledhjen me poezi “Negative
Space”: “Sa më pak e njohur gjuha origjinale,
aq më e vyer bëhet dhurata e përkthimit! Li-
bri ‘Negative Space’ i Luljeta Lleshanakut sjell
një vështrim të rrallë tek poezia shqiptare
bashkëkohore. Rrjedhshëm e me saktësi te
mprehtë, Ani Gjika e cila është edhe vetë poe-
te, ka mundur të shprehë në anglisht jo
vetëm poezitë e ‘Negative Space’ por dhe at-
mosferën e ngrysur e cila zotëron gjatë gjithë
librit, një ndjesi e thellë përkohshmërie që
është pasojë e së jetuarit nën presionin e
ashpër politik. Negative Space është
gjithkund pjellore. Duke hapur portën e
traumës, ne ballafaqohemi me një zë të butë
dhe inteligjent, me ngjarje që nxjerrin në
dritë realitetin e një njerëzimi të përbashkët,
duke i rikthyer dinjitetin këtij njerëzimi. Në
një botë të përçarë nga terrori e dhuna, poe-
zia e Lleshanakut është përherë trazuese, por
dhe qetësuese për ne, banorët e saj”.

Shkrimtari dhe kritiku Micheal Hoffman
ka realizuar një recension me titull “Mbi
Luljeta Lleshanakun”, të botuar në “London
Review of Books” në fillim të muajit prill ku
shkruan: “Këto janë poezi të esencës dhe
imagjinatës, në dukje të pavetëdijshme për
lexuesin dhe kritikun dhe sigurisht që nuk
luajnë me ta, të qarta dhe në pjesën më të
madhe të natyrshme; ato e vendosin Llesha-
nakun afër poetëve të mëdhenj të Evropës
Qendrore dhe Lindore të shekullit të 20-të:
Akhmatova, Herbert, Holub, Szymborska,
Zagajewski”.

Çmimi Griffin është një nga më të rëndë-
sishmit në letërsi dhe arrin shumën prej 65
mijë dollarë kanadezë që ndahet midis
përkthyesit dhe autorit, ndërkohë që secili
nga finalistët shpërblehet me 10 mijë dol-
larë kanadezë, transmeton Opinion.al.

Përmbledhja “Negative Space” përfshin
dy libra me poezi “Pothuajse dje” dhe “Homo
Antarcticus”. Ndërkohë përkthyesja e këtij
libri Ani Gjika, është vlerësuar edhe me gran-
te nga “National Endowment for Arts” në
SHBA për këtë përkthim.

Dhimitër Anagnosti
sjell “Ulliri, pema e
dhimbjes”
Libri, si një provë se Shqipëria letrare
është më e bukur se Shqipëria poli-
tike, ideologjike, ekonomike dhe hi-
storike, përmban  tregime, skica dhe
një novelë 
Pas një pauze pesë vjeçare nga botimi
i romanit  “Koburja nga Europa”, Ana-
gnosti, si medium i librit, sjell rrëfime
të tre brezave: Atit, Birit dhe dy vajza-
ve. Edhe pse gjithmonë i rezervuar për
të folur për krijimtarinë e tij, të pël-
qyer nga të gjithë brezat, mjeshtri i ki-
nemasë, nuk i fsheh emocionet kur i
duhet të flasë përballë miqve të tij të
disa dekadave.
Emocionet nuk i fsheh as bashkë-
shortja e tij, partnerja e jetës dhe e
shesh xhirimit. Në një intervistë për
News24, Roza Anagnosti rrëfen mo-
mentet kur kineasti i njohur ka
mbledhur impresionet e tij për t’i sjel-
lë në një përmbledhje si “Ulliri, pema
e dhimbjes”.
“Ky është  një proces shumë i gjatë.
Dhimitri, gjithë jetën e tij, çdo xhaketë
e tij, do e kishte një fletë letre dhe një
laps. Çdo impresion që kishte, nga
njerëzit, nga jeta, ngjarje, episod, ai i
shkruante, me një frazë. Dhe vjen mo-
menti që ai i zhvilloi si artist, duke u
nisur nga një e vërtetë. Sot jam e emo-
cionuar sigurisht. Është një punë e ja-
shtëzakonshme, jam e lumtur që arriti
ky moment, sepse artisti ka nevojë për
emocione. Nuk vjen me film, po me
një libër, një libër spektakël, libër-film
në një farë mënyre”, shprehet zonja
Anagnosti.
Libri, si një provë se Shqipëria letrare
është më e bukur se Shqipëria poli-
tike, ideologjike, ekonomike dhe hi-
storike, përmban  tregime, skica dhe
një novelë.
Në këtë libër janë përmbledhur skica,
tregime dhe një novelë. Poetizmi vjen
i përzier me një tufë kujtimesh nga
jeta e kineastit të cilat marrin zë nga
aktorë të njohur të skenës dhe ekranit
ndërthurur në breza.
Pasionin për të shkruarit, Anagnosti e
ka treguar herët. Skenari “Përrallë nga
e kaluara”, një prej filmave të njohur
nën regjinë e tij, është shkruar nga
vetë ai në vitin 1987.
Në karrierën e tij si regjisor, ky film
nuk është i vetmi që mban emrin e tij
në skenar. Anagnosti është një nga
emrat më të njohur të kinematografi-
së shqiptare. Në karrierën e tij 40-
vjeçare ka realizuar 14 filma artistikë,
10 filma dokumentarë, ka fituar mjaft
çmime në konkurrime të ndryshme
kombëtare e ndërkombëtare.

Poetja Luljeta Lleshanaku, finaliste
për çmimin “Griffin Poetry” në Kanada

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

Margarita Xhepa e Tinka Kurti, 
do të luajnë në filmin spanjoll

Filmi rrëfen hetimin
e një gazetari (Julien
Blaschke), gruaja e
të cilit është vrarë
para 20 vjetëve, i cili
kthehet në Shqipëri
për të hetuar për
vdekjen e saj
misterioze në
përpjekje për të
kuptuar atë që ka
ndodhur realisht
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Fisnik NUHIU

Shkup, 25 prill – Skuadra e FC Shku-
pi ka shënuar fitore të rëndësish-
me ndaj Akademija Pandevi. Ekipi

nga Çairi me tri pikët e arkëtuara
mbetet në garë për një pozitë që
do ta dërgojë në garat evropiane.
Golin e fitores në këtë ndeshje e
shënoi mesfushori Besar Iseni i cili
mes tjerash ka thënë se kjo fitore
është meritë e gjithë ekipit. “Ishte
një ndeshje shumë e vështirë, dy
ekipet luajtëm mirë, por në fund tri
pikët mbetën në Çair. Kjo ndeshje
ishte e një rëndësie të madhe për
ne që të mbetemi në hap për po-
zitën e tretë dhe të katërt, andaj
edhe loja ishte shumë taktike nga
dy ekipet. Edhe pse unë e shënova
golin, fitorja është e përbashkët,
pasi që të gjithë dhamë maksimu-
min. Shpresoj që të vazhdojmë me
paraqitje të mira dhe të marrim
rezultat pozitiv edhe në ndeshjet e
radhës”, ka thënë Iseni. Me këtë fi-
tore Shkupi mbetet në pozitën e
katërt me 42 pikë, pesë më pak se
Akademija Pandev e treta. Nde-

shjen e radhës Shkupi e luan të sh-
tunën në Tetovë ndaj Shkëndijës.
Nga ana tjetër, është ndërprerë se-
ria e Shkëndijës prej 7 ndeshjeve
pa disfatë pasi kuqezinjtë munden
2:1 nga Belasica në takimin e xhiros
së 30-të në Ligën e Parë të futbollit
të Maqedonisë. Takimi në Stru-
micë nisi keq për Shkëndijën që pa
veten në negativë pas vetëm pesë
minutave lojë, kur Georgiev shë-
non për 1:0. Kuqezinjtë imponuan
dominim në terren dhe kërkonin
përmbysje, mirëpo gjërat shkuan
edhe më keq kur Bejtullai shënon
autogol dhe Shkëndija u gjend
para një misioni të pamundur.
Hedhja në fushë e Juniorit dhe Mi-
cit sollën përforcim të sulmeve, por
e gjitha që mundëm të bëjmë ish-
te goli i Shefiti për 2:1 që në fund
rezultoi të jetë epilogu përfundim-
tar i takimit. “Ashtu si në të ka-
luarën edhe sot kishim zotërimin e

topit që e kërkojmë në çdo nde-
shje, mirëpo për dallim nga taki-
met tjera sot na mungoi kreativite-
ti dhe ideja për të depërtuar drejt
portës vendase. Pranuam gola me
gabimet tona, i pari pas një pakuj-
desie në mbrojtje kur nuk bl-
lokuam si duhet kundërshtarin,
ndërsa i dyti autogol. E përsëris se
na mungoi finalizimi dhe ai pasimi
i fundit për të krijuar më shumë
raste shënimi”, deklaroi trajneri
Qatip Osmani pas ndeshjes me Be-
lasicën. Në takimet tjera Rabot-
niçki pësoi disfatë në terrenin ven-
das 1-2 nga Pobeda. Vijaçki solli
epërsi për vendasit, para se Efre-
mov dhe Timovski të shënojnë në
pjesën e dytë. Renova në Tetova
minimalisht mundi Sileksin, ndër-
sa golashënues ishte Miovski.  Var-
dari në transfertë shënoi fitore 2-0
ndaj Makedonija Gj.P. falë 2 golave
nga Kolevski

Bardhi asiston
në fitoren 
e Levantes 
Shkup, 25 prill - Ekipi i Enis
Bardhit, Levante ka shënuar fito-
re ndaj Betisit me rezultatin 4-0
në takimin e fundit të javës së 34,
duke ndërprerë serinë prej 9
ndeshjeve pa fitore. Enis Bardhi
ishte në nivel të lartë të detyrës
dhe një ndër figurat qendrore të
skuadrës vendase. Bardhi ishte ai
që nxiti futbollistin kundërshtarë
Loren që të shënojë autogol,
ndërsa asistoi në golin e katërt të
shënuar nga Koke. Kampanja
hapi rezultatin në minutën e 9,
ndërsa Morales ishte preciz nga
pika e bardhë për 3-0. me këto 3
pikë, Levante u largua nga zona e
rrezikut dhe tani radhitet e 14-ta
me 3 pikë epërsi para Xhironës.

Pas paraqitjeve të jashtëzakon-
shme të Milot Rashicës për Wer-
der Bremenin, gazeta e madhe
gjermane, Der Spiegel, e ka pu-
blikuar një artikull ku lavdërohet
ylli kosovar. Kushdo që flet për sul-
min e Werderit zakonisht flet për
Max Krusen. Milot Rashica është
edhe më i rrezikshëm. Edhe shan-
set e Bremenit për ta mposhtur
Bayernin në gjysmëfinale të Kupës
u varen nga 22-vjeçari, shkruan
Der Spiegel. Mes mbrojtësve të
Bayernit depërtonte për ta bërë
punën e vet Milot Rashica. Ai është
i gjatë 178 centimetra, por kjo nuk
është në dëm të tij. Në ndeshjen
paraprake mes Bayernit dhe Bre-
menit, Rashica qëndroi i vetëm
mes tre mbrojtësve kundërshtar.
Kur e mori pasimin, ai e la topin të
sillej drejt mesfushës qysh me
prekjen e parë. Pastaj, u kthye
menjëherë dhe vrapoi me shpejtë-

si drejt portës. Lëvizjet e tij të tilla
janë shumë të shpejta. Kështu që
plani i Bremenit për ndeshjen e
mbrëmshme kundër Bayernit ish-
te ta përdorte shpejtësinë e Ra-
shicës që t’i lëndonte kundërsh-
tarët. Mirëpo, Bayerni e fitoi
ndeshjen me rezultat 3:2, ndërsa
Rashica e shënoi një gol dhe e asi-
stoi tjetrin. Kushdo që flet për sul-
min e Werderit, flet për Max Kru-

sen, Maximilian Eggesteinin apo
Claudo Pizarron. Rashica, i vetëm,
ka shënuar më shumë gola këtë
sezon sesa këta të tre së bashku.
Zhvillimi i tij ka qenë kaq mbre-
sëlënës sepse nuk ishte i pritur.
Para gjashtë muajve, 22-vjeçari
ishte jashtë skuadrës. I lindur në
Vushtrri të Kosovës, ai luajti për
klubin e vendlindjes së tij për disa
vite para se të transferohej në Vi-

tesse në vitin 2015. Kur ai erdhi në
Bremen në fillim të vitit 2018, ai
ishte ende shumë i papunuar. Ai
dinte ta dëshmonte veten në për-
balljet një-kundër-një me lojtarë,
mirëpo në fushë i merrte vendi-
met e gabuara dhe në fazën e
mbrojtjes ishte po aq larg nivelit të
Bundesligës sa është HSV-ja larg
nivelit të Ligës së Kampionëve. Kë-
shtu që Rashica zakonisht nuk ish-
te pjesë e skuadrës. “Ai u detyrua të
mësojë në mënyrën e dhimbshme.
Miloti thjesht nuk dinte të mbron-
te”, ka thënë trajneri i Werderit, Flo-
rian Kohfeldt. Megjithatë, për Wer-
derin, lojtarët si Rashica janë baza,
ata janë pjesë e modelit të biznesit
të klubit. Klubi duhet të zbulojë
dhe të zhvillojë talente, t’i kthejë
ata në yje dhe pastaj t’i shesë për
çmime të larta. Me Rashicën, klubi
e ka gjetur pikërisht një lojtar të
tillë.

Cikalleshi gjen
golin, dërgon
ekipin e tij në
finalen e Kupës
Sokol Cikalleshi i largua nga Goz-
tepe në janar për t’iu bashkuar
skuadrës së Arkhisarspor, ku
është shndërruar menjëherë në
lider. Sulmuesi kuqezi ka gjetur
golin në gjysmëfinalen e dytë të
Kupës së Turqisë përballë Um-
raiespor. Bomberi shënoi në mi-
nutën e 36’, duke i siguruar kuali-
fikimin në finalen e Kupës
skuadrës së tij, pasi dhe ndeshja
e parë është fituar 0-1 nga Arkhi-
sarspor në transfertë. Kjo rrjetë e
Cikalleshit është shumë e rëndë-
sishme për skuadrën e tij, pasi fi-
nalja e Kupës së Turqisë është një
arritje e madhe.

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

Gazeta gjermane mahnitet me Rashicën:
Ngritja e yllit nga Kosova

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

Edhe pse unë e
shënova golin, fitorja
është e përbashkët,
pasi që të gjithë
dhamë maksimumin.
Shpresoj që të
vazhdojmë me
paraqitje të mira dhe
të marrim rezultat
pozitiv edhe në
ndeshjet e radhës”, ka
thënë Iseni

SHKUPI ME GOLIN E ISENIT
MUNDI AKADEMIJA PANDEVIN

Duhet të 
vazhdojmë 
me paraqitjet 
e mira

Koha
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DREJTOR I NP-“SHKUPI VJETËR’’  
Bul. Hristijan T. Karposh Nr. 5  

 
Ndërmarrja publike për menaxhim me objekte afariste dhe sportive si dhe parkingje publike në Komunën e Çairit – Shkup “Shkupi Vjetër”, shpallë: 

Konkurs për përzgjedhjen e zgjidhje ideore për dizajni të shenjës (logos) mbrojtëse për Ndërmarrjen publike Shkupi Vjetër nr. 01/2019  
Informacione: 

Ndërmarrja publike për menaxhim me objekte afariste dhe sportive si dhe 
parkingje publike në Komunën e Çairit – Shkup “Shkupi Vjetër” e themeluar me 
Vendim të Këshillit të Komunës së Çairit.  

Ndërmarrja publike për menaxhim me objekte afariste dhe sportive si dhe 
parkingje publike në Komunën e Çairit – Shkup është themeluar për shkak të kryerje 
së veprimtarive komunale dhe menaxhuese të interesit publik: 

• Punën në parkingje publike ose garazhe, parkingje për biçikletë, si dhe të 
gjitha aktivitete e nevojshme në lidhje me Mirëmbajtje e hapësirës publike për 
parking, Planifikim dhe rregullim të hapësirave të parkingjeve publike,  

•  Krijimi dhe vendosja e propagandës në hapësirë të hapur,  
•  Shpërndarje ose porositja e materialit propagandues ose ekzemplarëve  ,  
• Shpallja përmes mediume, gjegjësisht shitje të kohës ose hapësirës për 

shpallje të ndryshime mediatike, 
• Shitje, qiradhënie (qiramarrje) dhe menaxhimi me pronën e patundshme në 

pronësi ose pronë të patundshme të marrë në qira etj. . 
Ndërmarrja publike Shkupi Vjetër ka nevojë për shenjë (logo) mbrojtëse dhe për 

këtë qëllim shpallë thirrje publike për pjesëmarrje në konkurs.  
Parashtruesi i dizajnit për shenjë (logo) mbrojtëse, përveç zgjidhjes ideore duhet 

edhe në mënyrë tekstuale ta arsyetojnë konceptimin e dizajnit të shenjës (logos) 
mbrojtëse.  

Parashtruesi duhet ta shënon emrin dhe mbiemrin e plotë, të dhëna precize 
biografike, adresës të saktë se ku jeton (rruga, numri, vendi, qyteti) telefon, e-mail. 

Konkursi do zgjatë deri më 10.05.2019 deri në ora 15. 
Zgjidhjet të pakompletuara dhe zgjidhjet e dorëzuara pas afatit të përcaktuar për 

pranim nuk do të shqyrtohen.  
Për zgjidhje të dizajnit më të mirë të shenjës (logos) mbrojtëse do të vendos 

Komisioni i përbërë nga 5 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë të Ndërmarrjes publike dhe 
3 anëtarë të jashtëm (profesional) dhe fituesi do ti jepet shpërblim  në para në vlerë 
prej 400 euro në vlerë të denarit, ndërsa të dytit do ti jepet shpërblim  në para në 
vlerë prej 200 euro në vlerë të denarit dhe të tretit do ti jepet shpërblim  në para në 
vlerë prej 100 euro në vlerë të denarit (në pajtim me Vendimin e Këshillit Drejtues të 
NP Shkupi Vjetër)  

Pas propozimit të Komisionit vendos Këshilli Drejtues të NP Shkupi Vjetër. 
Dizajnët fitues do të shpallen në ueb faqen e Komunës së Çairit. 
 

Kushtet e Konkursit:  
Zgjedhja ideore e shenjës mbrojtës (logo) duhet të jetë origjinale dhe e pa 

përdorur deri më tani;  
Zgjedhja ideore e shenjës mbrojtëse (logo) duhet që ta pasqyrojë funksionin e 

Ndërmarrjes Publike “Shkupi i Vjetër” nëpërmjet simbolikës përkatëse; 
Shenja mbrojtëse (logoja) duhet të tregohet dhe shtypet në letër me format A4 

në këto dy variante me ngjyra dhe bardh e zi;  
Nëse shfrytëzohet tekst në shenjën mbrojtëse (logoja) e njëjta duhet të jetë në 

gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.  
Shenja mbrojtëse e (logoja) duhet të përpilohet në format vektorial në: EPS, 

CDR (Corel Draw) dhe/ose Al (Adobe iliustrator) në skedarë format.  
Shenja mbrojtëse (logoja) të përpilohet në formë të  hartës grafike: GIF, JPG, 

TIF,dhe/ose PNG në  skedarë format.  
Skedarët vektorial dhe në formë të hartës të jenë të incizuara në CD dhe së 

bashku me ekzemplarët e shtypur të dërgohen në adresën postare Bul. “Hristijan 
Todorovski Karposh” nr. 5 Komuna e Çairit 1000 Shkup me titull për konkurs për 
zgjedhje të zgjedhjes ideore për shenjën mbrojtëse (logoja) të Ndërmarrjes Publike 
për menaxhim me objektet sportive dhe afariste “Shkupi Vjetër” nr. 01/2019. më së 
voni deri më 10.05.2019 në ora 15.00. 

Në konkurs mund të marrin pjesë të gjithë kandidatët e interesuar shtetas të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut .  

Një autor mund të ofrojë më shumë zgjedhje ideore.  
Pas mbarimit të konkursit parashtruesi i zgjedhur i zgjedhjes ideore do të 

njoftohet dhe i njëjti do të detyrohet në afat prej 3 (tre) ditësh të dorëzojë deklaratë të 
verifikuar në noter për garanci për origjinalitet të zgjedhjes ideore.  

Nëse parashtruesi i zgjedhur i zgjedhjes ideore nga çfarëdo qoftë arsye tërhiqet, 
për zgjedhës do të llogaritet i ardhshmi, gjegjësisht pjesëmarrësi i dytë i ranguar.  

Komisioni ka të drejtë të mos zgjedh asnjë nga parashtruesit e zgjedhjes ideore.  
Të drejtat autoriale do të rregullohen në mënyrë e  cila do të lidhet me kontratë për 

blerjen e të drejtës të shfrytëzimit të përhershëm dhe të pakufizuar të veprës autoriale nga 
ana e fondit për risi dhe zhvillim teknologjik, pa kurrfarë obligimesh ndaj autorit përveç 
kompensimit të caktuar autorial prej 400 euro në kundërvlerë në denarë.   

Drejtor i N.P  “Shkupi i Vjetër” 
Rami Qerimi

Fitore e pabesueshme e Los Angeles Clip-
pers 121-129 në parketin e Golden State War-
riors, me rezultatin e serisë që shkon 3-2 në
favor të ekipit nga Oakland. Skuadra e drej-
tuar nga Doc Rivers befason për herë të dytë
në transfertë kampionët në fuqi të NBA, në
një përballje që u vendos në minutat e fun-

dit. Tashmë Clippers kanë avantazhin e fu-
shës në sfidën e 6-të e do të kërkojnë me çdo
kusht që ta zgjasin serinë deri në takimin fi-
nal. Protagonist i padiskutueshëm Lou Wil-
liams, me 33 pikë e 10 asiste. Trepikëshat e tij,
2 minuta e gjysmë para përfundimit u dhanë
mundësi Clippers që të parakalonin War-
riors, ndërsa 4 pikët pasuese të tij bënë që të
krijohej një distancë sigurie në fund. Nde-
shje shumë e mirë edhe për italianin Danilo
Gallinari, që realizoi 26 pikë. Çuditërisht, për
Warriors nuk mjaftuan 45 pikët e një Kevin
Durant fenomenal, ndërsa Steph Curry e Klay
Thompson u ndalën respektivsht me 24 dhe
22 pikë. Kualifikohet në gjysmëfinale të Kon-
ferencës së Perëndimit Houston Rockets (4-
1), duke mposhtur 100-93 në përballjen e pe-
stë të serisë Utah Jazz. Edhe në këtë takim
skuadrat qëndruar për pjesën më të madhe
të lojës kokë me kokë, me diferencën që u bë
në minutën e fundit, teksa Rockets ishin më
të qartë në manovrën sulmuese. Rubio i Jazz
gaboi në gjuajtjen për tre, që do t’i kishte
dhënë avantazhin skuadrës së tij, kur kishin
mbetur vetëm 60 sekonda lojë, ndërsa to-

pat e humbur nga Mitchell e Gobert u sh-
frytëzuan nga vendasit për pikët e fitores.
James Harden e mbylli takimin me 26 pikë, 6
asiste dhe 6 “rebound”, ndërsa Clint Capela

regjistroi “double-double”, 16 pikë e 10 rikupe-
rime. Rockets presin fituesin e çiftit Warriors-
Clippers për serinë e gjysmëfinaleve të
Perëndimit.

NBA - PLAY OFF

Clippers tronditin Warriors
Në NBA u luajtën ndeshjet e radhës të “play off”-it. Kësaj here pati emocione, luftë të fortë
sportive dhe surpriza në parket. Spikat fitorja e Los Angeles Clippers ndaj Golden State Warriors
në shifrat 121:129

 

UNIVERSITETI "SHËN KIRILI DHE METODIJ” 
FAKULTETI FILOLOGJIK "BLAZHE KONESKI"  

SHKUP 
Bul. Goce Dellçev nr. 9 ,  1000 Shkup, R. Maqedonisë 
Dekanat: +389 2 3240 401, Centrali: +389 2 3240 400 

Faks.: +389 2 3223-811 
 

 
 
       Në bazë të nenit 114 dhe 176 të Ligjit për arsim të lartë (Gz. Zyrtare nr.82 nga data 8 maj 2018), Dekani i Fakultetit filologjik 
"Blazhe Koneski" në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, publikon  

KONKURS 
për zgjedhje në tituj mësimor-shkencor  

-  Një mësimdhënës (në të gjithë titujt) në sferat mësimore-shkencore Romanistikë - Italianistikë (Analizë kontrastive e gjuhës 
italiane dhe maqedonase, Civilizimi italian) dhe Përkthim (përkthim nga gjuha maqedonase në gjuhën italiane dhe Interpretim 
konferencial). 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara në Ligjin për arsim të lartë (Gz. Zyrtare nr.82 e datës 8 maj 2018) të 
dhëna në Formularin 1 duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta nga Aneksi 1 të përcaktuara në Rregulloren për kushtet e veçanta 
dhe procedurën për zgjedhje në tituj mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr.411) të dhëna në Formularin 2. 

Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar. 
Ndaj fletëparaqitjes, kandidatët të parashtrojnë: 
- biografi; 
- dëshmi për shkallë shkencore të arritur doktor i shkencave filologjike, nga sfera shkencore për të cilën përzgjidhen;  
- certifikatë të shtetësisë; 
- deklaratë për përmbushje të kushteve të përgjithshme dhe të veçantë për vendin e punës; 
- listë të punimeve shkencore, profesionale dhe pedagogjike të publikuara dhe arritje të tjera në lidhje me zgjedhjen në titullin 

profesor me korrespodencë.  
Fletëparaqitja, shtojcat dhe formularët parashtrohen në 4 (katër) kopje në Arkivin e Fakultetit filologjik "Blazhe Koneski" në 

Shkup në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit. 
Përveç asaj kandidatët duhet të parashtrojnë edhe nga një kopje nga punimet shkencore dhe profesionale.  
  Fillimi, përfundimi dhe orari i punës janë të ndryshueshëm dhe përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të 

mësimit në semestër, angazhimit dhe titullin në të cilin është përzgjedhur mësimdhënësi, ndërsa rroga themelore në neto shumën për 
një mësimdhënës (në të gjitha titujt) është 39.560 denarë.  

Dokumentet e vonuara dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh për shqyrtim.  
                                                                                                   DEKAN 

i Fakultetit filologjik 
prof. d-r Aneta Duçevska  

Publicitet

Publicitet
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Zinedine Zidane besohet se e
ka identifikuar 19-vjeçarin e Borus-
sia Dortmundit, Jadon Sanchon, si
prioritet për afatin kalimtar të
verës, pasi që francezi dëshiron të
shtojë lojtarë të rinj e të talentuar
në skuadrën e Real Madridin. Para-
qitjet e Jadon Sanchos këtë sezon
kanë bërë që shumë klube të
mëdha të Evropës të interesohen
për të, ndër të cilat më së shumti
Manchester Unitedi. Për ta tran-
sferuar anglezin, Real Madridi

duhet të bëjë ofertë më të mirë se
“Djajtë e kuq”. Gazeta gjermane,
Bild, raporton se Zidane është i
gatshëm të plotësojë çfarëdo krite-
ri financiar që Dortmundi e ven-
dos për Real Madridin. Vlera e San-
chos është rreth 80 milionë euro,
mirëpo Dortmundi besohet se
kërkon reth 100 milionë euro për
ta shitur atë. Real Madridi ka qenë
i drejtuar kah transferimi i lojtarë-
ve më të rinj gjatë viteve të fundit,
me transferimin e lojtarëve si Vini-

cius Junior, Brahim Diaz, Rodrygo (i
cili pritet t’i bashkohet Real Madri-
di këtë verë nga Santosi dhe An-
driy Lunin. Sancho jo vetëm që i
përshtatet këtij plani të Real Ma-
dridit, mirëpo ai tashmë e ka dësh-
muar veten në skenën e madhe të
futbollit. Ish-lojtari i Manchester
Cityt i ka shënuar 12 gola dhe i ka
asistuar 18 të tjera këtë sezon. Në
tetor të vitit të kaluar, ai debutoi
për ekipin e Anglisë. Ai është njëri
ndër lojtarët në grupin elitar që

kanë arritur numra dyshifrorë sa i
përket golave dhe asisteve këtë se-
zon. Në këtë listë, ai radhitet përk-
rah Lionel Messit dhe Eden Hazar-
dit. Real Madridi kishte qenë afër
ta transferojë Sanchon në vitin
2017, mirëpo lojtari preferoi të
transferohet në Dortmund për tetë
milionë euro. Adoleshenti tani ku-
shton dukshëm më shumë dhe
transferimi i tij do ta vinte edhe
më shumë në dyshim të ardhmen
e Gareth Bale në Real Madrid.

Lionel Messi e ka mundësinë
që të shtunën ta ngrejë lart tro-
feun e La ligës për herë të dhjetë në
karrierën e tij me Barcelonën, pasi
që La Liga ka vendosur t’ia dorë-
zojë titullin menjëherë pas nde-
shjes, nëse e siguron titullin. Barce-
lona mund ta fitojë titullin të
shtunën edhe para se ta fillojë
ndeshjen e vet, pasi që e siguron
matematikisht trofeun e La Ligës
nëse Atletico Madridi humb ndaj
Real Valladolidit të shtunën. Klubi
katalonas mund ta kishte siguruar
titullin edhe  mbrëmë, mirëpo në
minutën e 81-të të ndeshjes

kundër Valencias, Atletico Madridi
e shënoi golin e fitores, duke e

shtyrë kështu festën e katalona-
sve. Por, edhe nëse Atletico Madri-

di e fiton edhe ndeshjet kundër
Real Valladolidit, La Liga do t’ia
dorëzojë trofeun e La Ligës pas
ndeshjes kundër Levantes, nëse
Barcelona arrin ta fitojë atë. Tro-
feu do t’i dorëzohet Barcelonë pas
ndeshjes pavarësisht mënyrës se
si e sigurojnë titullin, për aq kohë
sa arrijnë ta sigurojnë atë. Barcelo-
na do të luajë në Camp Nou edhe
një herë tjetër këtë sezon, më 12
maj kundër Getafes, mirëpo Fede-
rata e Futbollit të Spanjës ka ven-
dosur që trofeu t’i dorëzohet Bar-
celonës sa më parë që të jetë e
mundur.

Lukaku: E kam
ëndërr të luaj 
në Serie A
E ardhmja e Romelu Lukaku
mund të jetë në Itali. Sulmuesi i
Manchester United, protagonist i
episodit të fundit të “Signori del
Calcio” në “Sky”, nuk e fshehu fak-
tin se i pëlqen të luajë në Serie A.
Sulmuesi i datëlindjes 1993 e ki-
shte nënvizuar këtë dëshirë edhe
disa vite më parë, por më pas
preferoi Manchester United. "Kur
u largova nga Chelsea, kam pa-
sur mundësinë që të shkoja te Ju-
ventusi, por nuk e di pse nuk
ndodhi. Nuk e ndjeva atë tran-
sferim, diçka nuk më bindi. Më
pas, Conte u largua nga Juventu-
si", kujton belgu. Tani,
megjithatë, Lukaku ndihet i gat-
shëm të provojë aventurën në
Serie A: "Të luaj në Itali është një
ëndërr për mua. Shpresoj të luaj
aty herët a vonë. Tani për tani
jam i fokusuar te Manchester
United dhe te vendi i katërt". Më
tej, sulmuesi kujton kontaktin e
tij të parë me futbollin e madh,
gjithashtu i lidhur ngushtë me
Italinë: "Ishte finalja e Kupës
UEFA ndërmjet Interit dhe Lazos.
Kur pashë Ronaldon ta kalonte
portierin në atë mënyrë, kuptova
se duhej të stërvitesha shumë
për t’u bërë futbollist profesioni-
st”.  Së fundi, Lukaku shpjegon
marrëdhënien jo të mirë me
Mourinho, gjë që e bëri të lar-
gohej nga Chelsea: "Unë dëshi-
roja të luaja, por Mourinho nuk
ma lejonte këtë, ndaj u largova.
Sidoqoftë, nuk u grinda me të.
Nëse një gjë nuk është e drejtë,
mendoj se është më mirë të lar-
gohem. Pastaj, kur u ritakuam te
Manchester United, ai më dha aq
shumë, sa do t’i jem përjetësisht
mirënjohës".

Dyert e Juventusit për Gigi
Buffon mbeten gjithmonë të ha-
pura. Shoqëria bardhezi është gati
ta rikthejë portierin legjendar, si-
gurisht jo si futbollit, por në rolin e
drejtuesit. Javën e ardhshme, me-
naxheri i Buffon, Silvano Martina,
do të udhëtojë drejt Francës për të
kuptuar se cili është vullneti i PSG-
së për të ardhmen e “gardianit”.
Nga njëra anë është dëshira e
Buffon për të qenë protagonist
mes shtyllave edhe në moshën 41-
vjeçare, në ndjekje të rekordeve të
reja dhe të “të mallkuarit” Cham-
pions, nga ana tjetër mundësia për
të nisur një karrierë tjetër, por në

futboll, si drejtues. Pra, për të ka-
luar një vit “stazh”, çka do t’i jepte
mundësi të për të kuptuar se çfarë

është i aftë të bëjë në një rol të ri.
Të “braktisësh” fushën, është një
vendim i vështirë për t’u marrë, por
në këtë zgjedhje të vështirë rol të
madh ka pozicionimi i PSG-së.
Kampionët e Francës nënshkruan
kontratë verën e kaluar për një se-
zon, me të drejtë rinovimi edhe për
një sezon tjetër, por deri tani nuk e
kanë ushtruar këtë të drejtë. Orët e
fundit mediet kanë shkruar për një
interesim të mundshëm të PSG-së
për portierin e Mannchester Uni-
ted, De Gea, e nëse spanjolli do të
mbërrijë në Paris, vështirë se drej-
tuesit e skuadrës kryeqytetase do
t’i rinovojnë kontratën Buffonit.

Championsi
çon
Rodriguezin
te Milani
James Rodriguez do të mbyllë
aventurën me Bayern Mun-
chen në fund të këtij sezoni,
për t’u rikthyer pas huazimit
te Real Madridi, por edhe te
madrilenët nuk do të qën-
drojë. Për fantazistin kolum-
bian mësohet se ka hyrë në
garë Milani, me Leonardon që
ka patur bisedime me me-
naxherin e famshëm portu-
gez, Jorge Mendes. 27-vjeçari
ka një vlerë të rëndësishme në
merkato dhe Florentino Perez
nuk pranon oferta me një
vlerë më pak se 60 milionë
euro, ndërsa për Milanin ven-
dimtar për një operacion të
tillë do të jetë kualifikimi në
Champions League.

La Liga mund t’ia dorëzojë Barçës trofeun të shtunën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Buffon kthehet tek Juvja, por vendimin e merr PSG
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reali hyn 
në garë për 
19-vjeçarin

Sancho
Jadon Sancho është në listën e dëshirave të Real Madridit, raporton gazeta gjermane "Bild". Ylli i ri anglez
pëlqehet nga trajneri i Realit, Zinedine Zidane. Mirëpo, transferimi i Sanchos nga Borussia Dortmundi do të
kushtonte së paku 180 milionë euro
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Ish-trajneri i Manchester Uni-
tedi dhe Chelseat, Jose Mourinho,
është duke e planifikuar kthimin e
tij në futboll, mirëpo ka bërë të di-
tur se e di që disa lojtarë e përshk-
ruajnë atë si bastard. Jose Mou-
rinho ka mbetur i papunë që nga 18
dhjetori i vitit të kaluar, kur u
shkarkua nga pozita e trajnerit të
Manchester Unitedit, pas një ecurie
me rezultate dhe paraqitje të dobë-
ta. Bayern Munichu dhe Lyoni be-

sohet se janë më së shumti të inte-
resuara për ta emëruar Mourinhon
në pozitën e trajnerit. Mirëpo, Mou-
rinho ka bërë të ditur se ai nuk do të
kthehet në Premierligë dhe nuk do
të shkojë në Benfica. Kur iu kërkua
ta imagjinojë veten sikur të ishte
në intervistë punë për pozitën e
tij të radhës, portugezi sugjeroi se
ai mund të mos ketë marrëdhënie
të mira me disa prej lojtarëve të
tij. “Nëse lojtarët e mi do të më

përshkruanin me një fjalë? Varet,
për disa “bastard!”, ka thënë Mou-
rinho në një intervistë me DAZN.
“Pse duhet të më zgjidhni mua?
Para se të ma bëni këtë pyetje, ju
duhet ta kuptoni se mund të flisni
me mua vetëm nëse dëshironi të
fitoni… Nëse dëshironi të fitoni
dhe i keni kushtet e nevojshme
për të fituar, atëherë mund të fil-
lojmë të flasim”. “Cilësitë e mia?
Përvoja, ambiciet e çmendura dhe
njohuritë. Dobësitë e mia: paaftë-
sia për ta pranuar disfatën, paaftë-
sia për të qëndruar me dikë që nuk
është po aq i motivuar sa unë”.

“Dallimet mes Joses si trajneri dhe
Joses si njeri? Si njeri, jam shumë
i qetë, i ndjeshëm dhe aspak egoi-
st. Trajneri Jose është praktik, i
mençur dhe dominues”. “Më pël-
qen shumë njeriu Jose. Është për
të të ardhur keq për njerëzit e
njohin më mirë trajnerin Jose sesa
personin Jose”. Mourinho i dha
fund marrëdhënies së tij aspak të
mirë me Paul Pogbën, gjatë kohës
sa ishte në Old Trafford. Fituesi i
Kupës së Botës u duk se u tall me
shkarkimin e trajnerit përmes një
postimi menjëherë pas publikimit
të lajmit.

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, e ka
pranuar që është tifoz i Barcelonës, Tot-
tenhamit dhe Manchester Cityt, si dhe ka
bërë të ditur se i ndjek edhe ish-klubet e tij,
Mainzin dhe Borussia Dortmundin. Trajne-
ri gjerman është plotësisht i dhënë pas po-
zitës së tij si trajner i Liverpoolit. Me këtë
skuadër, ai këtë sezon është në kërkim të ti-

tullit të Premierligës dhe të Ligës së Kam-
pionëve. Megjithatë, për Jurgen Kloppin
është e rëndësishme që të distancohet
nganjëherë nga skuadra e tij dhe t’i shikojë
edhe ndeshjet e klubeve të tjera, përfshirë
këtu edhe të rivalëve të Liverpoolit. Si tifoz i
futbollit, trajneri Klopp ka bërë të ditur se
atij i pëlqen shumë t’i shikojë rivalët e tij në

Angli dhe në Evropë duke luajtur. “Kurdo që
kam kohë, më pëlqen t’i shikojë ndeshje e
Dortmundit sepse jam ende i lidhur me ta.
Për më tepër, ka edhe disa skuadra të tjera:
Manchester City, Barcelona dhe Tottenhami.
Më pëlqen t’i shikoj këto ekipe”. “E shikoj
edhe Werder Bremenin gjithashtu, por edhe
Mainzin pasi që edhe me ta jam ende i

lidhur. Gjithashtu, mendoj që është mbre-
sëlënëse mënyra se si po luajnë nën drejti-
min e Sandro Schwarzit.

Milani
ëndërron 
ta emërojë
Conten 
në pozitën 
e trajnerit
Maurizio Sarri, Gian Piero Ga-
sperini dhe Rudi Garcia rapor-
tohet se janë të gjithë kandi-
datë të mundshëm për ta
zëvendësuar Gennaro Gattu-
son në pozitën e trajnerit të
Milanit, mirëpo kuqezinjtë ra-
portohet se e ëndërrojnë An-
tonio Conten. Sipas të përdit-
shmes italiane, Gazzetta dello
Sport, trajneri actual, Gennaro
Gattuso, e ka humbur mbësh-
tetjen e bordit drejtues të Mi-
lanit pas eliminimit të
mbrëmshëm nga Kupa e Itali-
së, kundër Lazios. Si pasojë e
këtij eliminimi, bordi drejtues
i klubit kuqezi e ka bërë një li-
stë me trajnerët që mund ta
zëvendësojnë Gattuson në po-
zitën e trajnerit. Klubi dëshi-
ron të arrijë marrëveshje me
ndonjërin prej këtyre trajnerë-
ve edhe nëse Gattuso arrin ta
kualifikojë Milanin në sezonin
e ardhshëm të Ligës së Kam-
pionëve. Lista në fjalë
përbëhet nga Maurizio Sarri,
Gian Piero Gasperini dhe Rudi
Garcia, i cili për momentin e
mban pozitën e trajnerit të
Olympique Marseille. Ndërsa,
Unai Emery dhe Maurizio Po-
chettino janë vetëm si sugjeri-
me. Megjithatë, Gazzetta dello
Sport e thekson se opsioni i
parë i Milanit për pozitën e
trajnerit është Antonio Conte.
Për emërimin e ish-trajnerit të
Chelseat, Milani mund të ketë
garë nga Roma, Interi dhe Ju-
ventusit.

Shoqata e Futbollistëve Profesionistë e ka
bërë publike 11-shen më të mirë të këtij sezoni.
Dhjetë nga lojtarët në ekipin më të mirë të vi-
tit i përkasin Liverpoolit dhe Manchester Cityt,

ndërsa Paul Pogba i Manchester Unitedit e
kompleton skuadrën. Portieri më i mirë për
këtë sezon në Premierligë është zgjedhur Eder-
soni i Manchester Cityt, duke i lënë pas vetes
Alisson Beckerin e Liverpoolit dhe David De
Gean e Liverpoolit. Tre nga katër mbrojtësit e
ekipit më të mirë të vitit i përkasin skuadrës së
Liverpoolit (Trent Alexander-Arnold, Virgil van
Dijk dhe Andy Robertson), ndërsa komple-
tohen me Aymeric Laporten e Manchester Cityt.
Në mesfushë janë zgjedhur Bernardo Silva dhe
Fernandinho i Manchester Cityt përkrah Paul
Pogbës së Manchester Unitedit, i cili është fut-
bollisti i vetëm që hyn në këtë listë përkundër

që s’është lojtar i Manchester Cityt apo Liver-
poolit. Treshja e sulmit përbëhet nga Raheem
Sterlingu, Sergio Aguero dhe Sadio Mane. Sur-
priza më e madhe, përveç mungesës së Eden
Hazardit dhe Mohamed Salahut, është përf-
shija e Paul Pogbës, pasi që Manchester Unite-
di nuk e ka pasur një sezon të mirë këtë vit dhe
aktualisht është në pozitën e gjashtë. Në mes të
sezonit, Pogba e pati një ecuri tejet të mirë të
ndeshjeve, kur i shënoi tetë gola në 11 ndeshje,
mirëpo që nga atëherë ai nuk ka arritur t’i për-
sërisë këto paraqitje. Në anën tjetër, Hazardi i
ka shënuar 16 gola dhe i ka asistuar 13 të tjera
këtë sezon.

Kloppi e pranon që është tifoz i Cityt dhe Barcelonës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Ekipi i vitit në Premierligë, pa Salahun dhe Hazardin

Mourinho:
Lojtarët mund të
më përshkruajnë
si bastard

Mourinho, është duke e planifikuar kthimin e
tij në futboll, mirëpo ka bërë të ditur se e di që
disa lojtarë e përshkruajnë atë si bastard. Jose
Mourinho ka mbetur i papunë që nga 18
dhjetori i vitit të kaluar, kur u shkarkua nga
pozita e trajnerit të Manchester Unitedit
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dite mjaft e qëndrueshme ka për te qene kjo e sotmja për

ata qe janë ne një lidhje. Mes jush dhe partnerin çdo gjë do ece mire
dhe do merreni vesh për gjithçka. Beqaret jo vetëm qe do realizojnë
takime, por mund te fillojnë shpejt edhe lidhje serioze. Ne planin fi-
nanciar yjet do ndikojnë pozitivisht dhe nxitin përmirësimin e si-
tuatës. Mund t'i kryeni pa frike disa investime.

DEMI 21. prill - 21. maj
Lidhja juaj me partnerin do jete disi e trazuar gjate kësaj

dite. Mund te debatoni ashpër për disa tema delikate dhe kjo mund
ta ndeze here pas here atmosferën. Beqaret nuk duhet te këmbën-
gulin shume për ta tërhequr dike pas vetes sepse mund te bëjnë ga-
bime. Me financat do jeni shume te matur dhe te kujdesshëm kë-
shtu qe nuk do ju dalin probleme.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Përkushtojuni sa me shume qe te mundeni jetës tuaj ne

çift gjate kësaj dite sepse nëse e lini për nesër ka për te qene vone.
Beqaret kane për te pasur një dite mjaft interesante dhe te mbushur
me flirte. E rëndësishme është qe do ja kalojnë sa me mire. Buxhe-
ti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme sepse nuk do i
rezistoni dot tundimit për te kryer shpenzime.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite euforike do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Pranë partnerit do ndiheni te plotësuar dhe do përjetoni
emocione pafund. Për beqaret do ketë dashuri me shikim te pare
dhe gjithçka ka për te ndryshuar njëherë e përgjithmonë. Me sh-
penzimet tregohuni te kujdesshëm nëse doni qe gjendja te mos
japë tronditje te mëdha. Duhet te mendoni edhe për nesër.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Qielli do ju ofroje jetën ne çift qe e keni ëndërruar aq shu-

me. Pranë atij qe dashuroni keni për t'u ndier jashtëzakonisht mire.
Beqaret do kenë takime pafund, por asnjeri prej personave nuk do
ua mbushe aq shume mendjen sa për te filluar një lidhje. Financat
do jene te qëndrueshme, por kjo nuk do te thotë qe ju te gëzoheni
dhe te shpenzoni me sy mbyllur.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Mos lejoni askënd nga jashtë t'ua prishe harmoninë e

jetës tuaj ne çift gjate kësaj dite. Mbrojeni lidhjen qe keni krijuar nga
çdo gjë. Beqaret do ndihen me gati se kurrë për te hedhur hapat e
rëndësishme dhe do i shfrytëzojnë mundësitë qe do iu jepen. Mar-
si dhe Merkuri do jene planetët qe do ju ndihmoje te ekuilibroni
buxhetin. Do jeni me te qete ne mbrëmje.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do dashuroheni pa dorashka sot ju te dashuruarit dhe

marrëdhënia ne çift do jete e shkëlqyer. Çdo çast ka për te qene i
jashtëzakonshëm. Beqaret duhet te harrojnë gjithçka tjetër dhe
t'i përkushtohen jetës sentimentale. Duhet te joshin sa te mundin
sot. Ne planin financiar do ketë goxha përmirësime dhe e gjithë
kjo fale perkujdesit qe keni treguar kohës e fundit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Si ju ashtu edhe partneri do bëni te pamundurën sot qe

t'i zgjidhni te gjitha problemet qe ju kishin dale ne çift. Pas mesditës
do ndiheni shume here me te qete. Beqaret nuk do ndihen ende
gati për ta ndryshuar statusin e tyre dhe kane për te refuzuar çdo
lloj ftese qe do ju behet. Buxhetin vështirë se do e mbani dot te sta-
bilizuar. Mund te kryeni shpenzime te pamenduara.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Nëse kohet e fundit jeta ne çift ju është dukur e mërzit-

shme dhe e zymte, sot duhet te bëni te pamundurën qe ta ndry-
shoni atë. Flisni hapur me partnerin dhe ai do ju kuptoje. Beqaret
do kenë një dite fantastike dhe te mbushur me takimet qe kane
ëndërruar. Buxheti do vazhdoje te jete i mire edhe sot pasi do
dini si te shpenzoni duke i bere me kujdes llogarite.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Pasioni do ndizet fuqishëm sot ne jetën tuaj ne çift dhe

shpesh do ju duket vetja si neper ëndrra. Partneri nuk do reshte se
ju surprizuari ne çdo moment. Beqaret duhet te frekuentojnë ven-
de ku ndihen rehat sepse atje kane për te gjetur edhe princin e
kaltër. Për financat duhet te përfitoni nga kjo dite e bukur dhe me
diell për te rregulluar problemet qe ju kane dale.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do jeni ne humor te shkëlqyer sot ju te dashuruarit

dhe marrëdhënia ne çift do jete e kënaqshme. Mund te bëni edhe
humor me njeri-tjetrin dhe me te shkuarën tuaj. Beqaret gjitha-
shtu do kenë një dite me fat dhe mund te realizojnë takimet e
ëndërruara. Sektori i financave do ketë me shume nevoje për ma-
turi ne mënyrë qe situata mos dale jashtë kontrollit.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Jeta juaj ne çift do jete e jashtëzakonshme sot. Do mer-

reni vesh për mrekulli me partnerin dhe kënaqësitë do jene te pai-
magjinueshme. Beqaret do ndihen mjaft mire me statusin qe kane
dhe nuk do duan te bëjnë aspak ndryshime. Me e mira do jete te
bëjnë atë qe do ju thotë zemra. Buxheti do ekuilibrohet mjaft dhe
do arrini te bëni edhe disa investime.
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757 - Paolo Orsini zëvendëson vël-
lain e tij Papa Stefanin II, si Papa Pali
I

1478 – u festuan Pashkët e para
1514 – Koperniku bën observimin e

tij të parë të Saturnit
1532 - Sultan Suleiman through

Hungary on away to Vienna
1564 – Pagëzohet Uiliam Shekspi-

ri 
1654 – Hebrenjtë dëbohen nga

Brazili 
1755 – Hapet universiteti i parë rus

(Moskë)
1828 – Rusia i shpall luftë Turqisë

për të përkrahur pavarsinë Greqisë 
1915 – Italia në mënyrë të fshehtë

nënshkruan Paktin e Londrës me Bri-
taninë, Francën dhe Rusinë

1928 – Hapet ekspozitra e Madam
Tuso në Londër

1959 – Kuba pushton Panamën 
1982 – Plaçkitet Rod Stjuard, per-

soni me armë vjedh veturën i vjedhë
veturën Porsche që kushtonte
$50,000

1991 – Ylli i futbollit Diego Marado-
na, suspendohet për shkak të përdo-
rimit të kokainës, arrestohet në
Argjentinë për posediom dhe distri-
buim të lëndëve të paligjshme narko-
tike

2005 – Nën presionin e faktorit
ndërkombëtar, Siria tërheq 14.000
trupat e saj të fundit ushtarak në Li-
ban, duke përfunduar dominimin e
saj ushtarak 29 vjeçar në atë shtet

MJEKU DHE PACIENTI 
Një i varur nga alkooli shkon te
mjeku dhe mjeku i thotë:
-Duhet ta dish se armiku juaj më i
madh është alkooli
Pacienti ja kthen:
-Mirë doktor, po mos doni që unë të
tregohem frikacak para armikut?

Të mos pranosh gabimin që ke
bërë, do të thotë se ke bërë një ga-

bim të dytë. (Bill Clinton)

USHQIMET QË NDIHMOJNË
NË MBROJTJEN E ZEMRËS
Arteroskleroza ose mbyllja e arterie-
ve, është një nga sëmundjet më të
zakonshme në kohët moderne.
Shkaku i arterieve të
bllokuara mund
të jetë një mpik-
sje gjaku ose
një pllakë që
formohet dhe
grumbullohet si
pasojë e nivelit të
lartë të kolesterolit në gjak, duke
shkaktuar presion të madh të gjakut.
Ju mund të zvogëloni këtë problem
shëndetësor përmes konsumit të
ushqimeve të duhura: thjerrëza, pe-
shk, avokado, fasule, shafran i Indisë,
brokoli dhe shparg.
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Në Washington është mbajtur një
protestë kundër muslimanëve, që për
qëllim kishim parandalimin e krimeve
që ndodhën kohëve të fundit, ku u aku-
zuan se grupe të ndryshme që i përka-
sin besimit islam i kishin kryer ato.
Mirëpo, kjo protestë nuk shkoi siç pritej,
pasi një grua me shami, u doli para
duke qeshur. Gruaja e cila quhet Shay-
maa Ismaa’eel po merrte pjesë në kon-
ventën e “Islamic Circle of North Ame-
rica” në Washington kur u përball me
një grup protestuesish anti-myslimanë
jashtë ndërtesës. Në një nga pankar-
tat që mbanin burrat në dorë shkruhej:
“Islami është feja e gjakut dhe vrasje-
ve”. Në vend që t’i shpërfillte apo të
përballej me burrat, siç bënë të tjerët,
24-vjeçarja vendosi që të protestonte

edhe vetë duke bërë shenjën e paqes
me gishta dhe duke buzëqeshur. Foto
me gishta si shenjë e paqes, para pro-
testuesve anti-myslimanë, është bërë
tashmë virale në mediat sociale. Foto-
grafitë e saj janë shpërndarë si një me-
sazh shprese, paqje dhe dashamirësie
mes njerëzve.

Një 64-vjeçar kishte 10 vite që u fshihej
autoriteteve australiane në një destinacion
pushimesh, në Kanarie të Spanjës. Por ai
thotë që u mërzit së jetuari në ishujt plot
diell, ndaj vendosi të dorëzohej. “Tenerifet
nuk janë më si dikur”,  i kishte thënë ai po-

licisë në Salzburg, ishullin më të madh të
arkipelagut, pasi hyri në rajon me vetëm dy
valixhe nga pas. Policia konfirmoi që ai ish-
te vërtet një i arratisur nga burgjet australia-
ne, më shumë se 10 vite më parë, dhe kreu
arrestimin.

Sipas raportit të Komisionit Evropian,
një e treta e totalit të aktiveve të Bashkimit
Evropian janë në duart e kompanive të
huaja dhe 9.5% e kompanive evropiane
kanë pronarët me bazë në Kinë, Hong Kong
apo Macau. Krahasuar me vitin 2007, kur
norma ishte vetëm 2.5 për qind, kjo është
një rritje të konsiderueshme, edhe pse i
përgjithshëm në duart kineze është ende
një pjesë relativisht e vogël e biznesit evro-
pian, tha një raporti i BBC. Investimet kine-
ze në Evropë arritën kulmin në vitin 2016,
kur vlera e përgjithshme ishte 37.2 miliardë
euro. Pas kësaj, pati një ndalesë. “Kjo është

kryesisht rezultat i kontrolleve më të rrepta
të kapitalit që vijnë nga Kina, por edhe ndry-
shimet në klimën globale politike kur bëhet
fjalë për investimet kineze”, tha Agatha Krac
i grupit “Rhodium” për BBC. Nga viti 2000
deri në vitin 2018, kinezët kryesisht inve-
stuan në ekonomitë më të mëdha evropia-
ne, si Britania, Gjermania, Italia dhe Franca.
Lista e 10-të përfshin Holandën, Finlandën,
Suedinë, Portugalinë, Spanjën dhe Irlandën.
Sipas analizës së vitit të kaluar të Bloom-
berg, kinezët kanë prona ose kanë një pje-
së të tyre në katër aeroporte evropiane, gja-
shtë porte dhe 13 klube futbolli.

Zogu, vrasësi 
i pronarit del 
në ankand
Për shumicën e njerëzve, një bre-
shkë ose një peshk me ngjyra të
ndezura konsiderohet një kafshë
mjaft ekzotike. Por në Florida, një
zog gjigant me kokë blu, që vrau
pronarin e tij të fundit pritet që
këtë të shtunë të dalë në ankand.
Marvin Hajos ishte pronar i një
grupi të madh kafshësh, nga pa-
pagalli, tek lemurët, në shtëpinë e
tij në Gainesville. Më 12 prill, 75-
vjeçari ra në zonën ku qëndronin
zogjtë e llojit kasapar  dhe u sul-
mua nga të paktën një nga zogjtë
e tij gjigantë, ku vdiq nga lëndi-
met. Zogjtë kasaparë janë flutu-
rues që jetojnë në Australi dhe
Guinenë e Re. Konsiderohen si
zogjtë e tretë, më të lartë dhe më
të rëndë në botë. Peshojnë rreth
60 kg. Bill Grotjahn, i cili hetoi
vdekjen e Z. Hajos për Zyrën e Ek-
zaminuesit Mjekësor, e quajti atë
“një situatë kaq të pazakontë”.
“E kam bërë këtë punë prej 18
vjetësh dhe kurrë nuk kam parë
një gjë të tillë”, tha ai për Nju Jork
Times. “Kam parë njerëz të vrarë
nga krokodilët apo gjarpërinjtë,
por kurrë nga një zog si ky. E di që
strucët kanë momentet e tyre, por
kasaparët janë ekstremisht të rre-
zikshëm. Nuk duhet tu afrohesh
sepse nuk kanë sens humori”, tre-
goi Grotjahn. Vdekja e fundit e
shkaktuar nga ky zog ka ndodhur
në prill të vitit 1926, sipas shkencë-
tarëve Amerikanë. Zogu i dëmtoi
fytin një 16 vjeçari deri sa i mori
jetën.

Gruaja me shami tallet me
protestuesit kundë muslimanëve

I arratisuri mërzitet së jetuari 
te ishulli tropikal, dorëzohet në polici

Pothuajse 10% e Evropës është 
në pronësi të kinezëve
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