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Kur një medie merret me proble-
matizmin  e një teme të caktuar,
kjo zakonisht mund të ndodhë
për dy arsye: Ose tema mbulon
një qark të ngushtë interesash
meskine të njerëzve, ose ajo rre-
zaton një dimension më të gjerë,
duke u bërë, kështu, preokupim i
një publiku më të gjerë. Në ra-
stin konkret, ne si gazetë, jo një
herë kemi zgjedhur pikërisht
këtë qasjen e dytë, duke qenë të
bindur se një prej qëllimeve fun-
damentale të gazetarisë hulum-
tuese është t’u jepet zë atyre
dukurive e ngjarjeve të cilat diku-
sh qëllimisht dëshiron t’i fsheh
dhe t’i heshtë. 
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Intelektualët shqiptar janë kategorikisht kundër
përcaktimeve “Maqedonia e Epërme”, “Maqedonia
e Vardarit”, dhe “Maqedonia e Veriut”, duke dhënë
dhe arsyetimet e veta mes të cilëve edhe atë se këto
emra nuk krijojnë distancën që po kërkon shteti
fqinj Greqia me Maqedoninë antike, ndërkaq “Ma-
qedonia e Vardarit” sipas këtyre intelektualëve merr
për bazë vetme elementin e sllavizmit të Maqedo-
nisë”,. “Emrat e propozuar, si ,,Maqedonia e Re” (që
krijon mundësi të për ridefinimin e shtetit mes sh-

qiptarëve dhe maqedonasve), nga ana tjetër lejon
heqjen dorë të palës shqiptare dhe maqedonase
nga e kaluara e hershme e Maqedonisë, të cilën pala
greke mundohet ta mbajë si ekskluzivitet të vetin,
me helenizimin e Maqedonisë; ndërsa emri ,,Re-
publika e Maqedonisë (Shkupi)”, mund të jetë i pra-
nueshëm për shqiptarët me kusht që në negociatat
për zgjidhjen përfundimtare për emrin të marrin
pjesë edhe përfaqësuesit legjitim të palës shqipta-
re, grupi hartues i këtij Memorandumi. 

Emri të mos ketë përcaktim gjeografik

15 DEN

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

30c |60c

13 fakte 
për Kosovën

The Telegraph

� Fq.19 Fq.9 � Fq.11

Ankesat 
për sigurinë 
e ushqimit 

�

Bashkëshortët, Burhanedin Sali dhe Nadire Ismaili Sali, që figurojnë si persona të autorizuar në dy
shoqata “Tingujt e Karshiakës” dhe “Inovacion”, është një prej rasteve të spirales ku gërshetohen
emra fituesish dhe projektesh të paguara mirë. Nadirja, është po ashtu edhe motra e sekretares në
Kabinetin e sekretarit shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Valmir Azirit
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Kazaja ka qenë njësi territoriale-administrative e
shtetit osman më e vogël se sanxhaku dhe më e
madhe se nahija, që përfshihej nën juridiksionin e
një kadiu. Ndarja në kaza ishte në fuqi në trevat
shqiptare gjatë gjithë periudhës së sundimit osman,
duke filluar nga fundi i shek.XV. Më 1868 vilajeti i
Shkodrës kishte 12 kaza, i Manastirit 28 kaza, i
Janinës 20 kaza dhe vilajeti i Kosovës kishte 29 kaza.

I NDERUARI VALMIR AZIRI, JEPNI DORËHEQJE
“I nderuari Valmir Aziri - Sekretar Shtetëror në
Ministrin e Kulturës. Jepni dorëheqje nga funkcioni
ju lutem ! Si duket ky pushtet që kemi me çdo
kusht mundohet nëpër poste të mbajë kuadro të
dështuara. I dështuar në teatrin e Tetovës me
vetëm një shfaqe teatrale i dështuar në funkcionin
politik me vjedhje klasike prej 50.000 euro pa bëre
asnjë vit nga emërimi i postit”, shkruan në profilin
e saj në FB, Sibela Alimovska.

PATETIZMI YNË I RREMË!
“Në mesditën e përvjetorit të dhjetë të pavarësisë
së Kosovës, tek përcjellja konferencën për shtyp të
Rita Orës, për një çast, më iku fiqiri te një shprehje
e Faik bej Konicës, i cili me një rast qe detyruar që
një kundërshtari të tij t'i thotë: "Duhet ta dini se
unë Shqipërisë ia kam falur nga kërthiza e sipër:
nga kërthiza e poshtë bëj ç'të dua.., mos vallë kjo
pjesa e fundit e shprehjes së tij, (nuk) i dedikohet
gazetarëve të moderuar të Prishtinës (me ca
përjashtime), të cilët, u llafosën gjërë e gjatë (në
anglisht) me gocën Ritë, me gocën e bukur me gjak
shqiptari. i dashur gazetar! pse gjithë ky
nënvlerësim i gjuhës së sotme shqipe, po qoftë
edhe të folmes tate krahinore. Çuna dhe goca,
qofsha i gabuar në tim gjykim, fol shqip se je
shqiptar..,"mbahu nënë mos ki frikë, se ke djemtë
në Kosovë e Shqipëri"”, ka shkruar në profilin e tij
në FB, Fadil Lushi.

10 VJETORI I SHTETIT TË KOSOVË DHE VIGANI
BEQIR LIMANI
“Vigani Beqir Limani,Po Ky ishte,kështu dukej edhe
atëherë ,bashkë Babë e Birë të shoqëruar edhe nga
shokë e familjarë të tjerë,erdhën në shtëpinë time
në Sermnovë (prill 1990)shtëpi e cila ishte e njohur
për Bacën Beqë. Ai kishte qenë mysafir i hershëm i
saj por,kësaj radhe vizita ishte për të takuar nënën
dhe familjen e Naserit dhe ti shtrëngon duart Asaj
të qëndrojë e fortë,për humbjen e Birit të vetë,duke
i dhënë besën se rruga do vazhdon ....! Dhe
po,pushka e Beqir Limanit u dëgjua
gjithandej,edhe në Sërmnovë,me çraste nëna tha
“e vranë Beqirin,hej zoti i vraftë,si nuk kanë të
ngopur nga gjaku shqiptar”.Eh,sa e madhe ishte
dhimbja,për humbjen e Heroit të madh Beqir
Limani, Hallkes kryesore të zinxhirit organizativ te
LPK-UÇK-së,i cili luftoi kundër njësiteve speciale
ushtarako policore te armatosur deri në
dhëmbë,pa mos i lëvizur aspak qerpiku i syrit nga
nishani i pushkës së vet...! Lavdi Beqir Limani!”,
shkruan në profilin e tij, veprimtari i çështjes
kombëtare, Luan Veliu.

Gjenerallejtënant Rrahman
Rama thotë se Forca e
Sigurisë së Kosovës është e
gatshme dhe e përgatitur që
të hyjë në NATO. 
Ai ka deklaruar se Forca e
Sigurisë është në shërbim të
plotë të qytetarëve dhe në
dispozicion për çdo urdhër të
lartë. Rama është shprehur
optimist që FSK së shpejti do
të kthehet në Ushtri të
Kosovës.

(KOHA Ditore, 18 shkurt)

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka dekoruar
këngëtaren Rita Ora me
Medaljen Presidenciale
Jubilare të dhjetëvjetorit të
pavarësisë. 
Ai e ka quajtur imazh të
Kosovës kudo në botë,
ndërsa e ka vlerësuar si
rikthim të gëzimit të 17
shkurtit të 2008-s
performimin e saj në
koncertin e mbrëmshëm në
Prishtinë para 300 mijë
qytetarëve. 
“Në këto dhjetë vjet pavarësi,
Rita Ora ka qenë imazh i
Kosovës kudo në botë. Ajo
karrierën e zhvilloi bashkë
me emrin dhe flamurin e
Kosovës. Performimi i saj
para mbi 300 mijë
qytetarëve mbrëmë ishte një
rikthim i gëzimit dhe
emocioneve të 17 shkurtit
2008. Për kontributin e saj të
pazëvendësueshëm në
promovimin e Kosovës nëpër
botë, unë mbrëmë e kam
dekoruar Rita Orën me
Medaljen Presidenciale
Jubilare të dhjetëvjetorit të
pavarësisë. Faleminderit Ritë.
Jemi krenar me ty”, ka
shkruar Thaçi.

(Zëri.info, 18 shkurt) 

Një avion pasagjerësh që
mbante rreth 66 njerëz në
bord është rrëzuar këtë
mëngjes në një zonë malore
të Iranit qendror, njoftojnë
mediat vendase. 
Avioni ra në malet Zagros
pranë qytetit të Semirom në
provincën Isfahan, teksa
fluturonte nga Teherani drejt
qytetit jugperëndimor të
Yasuj. “Të gjitha forcat e
emergjencës janë në
gatishmëri”, tha një
zëdhënës i shërbimeve
emergjente. Moti i keq
thuhet se pengoi një
helikopter të emergjencave
që të ndërhynte për të
shpëtuar njerëzit. Dyshohet
se të 66 pasagjerët e avionit
ATR 72-500, që operonte për
linjën Aseman Airlines kanë
humbur jetën.

(Gazeta Shqip, 18 shkurt)

MEDIACitate

N
ËS

E 
N

U
K

 
E 

K
EN

I 
D

IT
U

R
...

Kur një medie merret me problematizmin  e një teme të caktuar, kjo
zakonisht mund të ndodhë për dy arsye: Ose tema mbulon një
qark të ngushtë interesash meskine të njerëzve, ose ajo rrezaton një
dimension më të gjerë, duke u bërë, kështu, preokupim i një publiku
më të gjerë. Në rastin konkret, ne si gazetë, jo një herë kemi
zgjedhur pikërisht këtë qasjen e dytë, duke qenë të bindur se një
prej qëllimeve fundamentale të gazetarisë hulumtuese është t’u je-
pet zë atyre dukurive e ngjarjeve të cilat dikush qëllimisht dëshiron
t’i fsheh dhe t’i heshtë. 
Tash së fundmi, Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë
ka publikuar zyrtarisht të dhënat buxhetore për projekte që duhet
të financohen në vitin 2018. Lajthitja kryesore që po mundohen ta
përhapin disa zyrtarë nga kjo ministri ndërlidhet me parametrat
kuantitativ, ndërkohë që ne si gazetë po këmbëngulim që cilësia
dhe kriteret të jenë parametra bazë mbi të cilët buxhetohen projek-
tet e caktuara. Pra, askush deri më tani nuk e ka kontestuar mbë-
shtetjen financiare të kulturës shqiptare me shifra që i afrohen 30
përqindshit, ashtu siç kanë dëshirë të thonë nga kjo Ministri, ndonë-
se edhe në sferën e shifrave mbeten shumë paqartësi, por ajo që
vazhdon të mbetet preokupim parësor i ekipit hulumtues të gazetës
sonë ngërthen një dimension krejt tjetër: Kujt dhe pse  iu ndanë
gjithë ato para?
Nga kontrollimi i detajuar i gjithë dokumentacionit dhe të dhëna-
ve të domosdoshme zyrtare (edhe jashtë kësaj ministrie), rezulton
se Ministria e Kulturës sivjet ka bërë shkelje të rënda duke përqen-
druar projektet e financime në disa individë, të cilët për publikun
që ndjek rrjedhat kulturore te ne janë totalisht anonimë dhe, për
pasojë, individë të tillë “rastësisht” kanë qëlluar të jenë ose të punë-
suar në këtë ministri, ose të kenë lidhje familjare e farefisnore mes
veti.
Nga ky kontrollim gjithashtu na rezulton se qëndrueshmëria e
projekteve lë shumë për të dëshiruar në pikëpamje të misionit
dhe objektivave që ato duhet të kenë në përhapjen dhe afirmimin
e vlerave kulturore, si mision emancipues, dhe prodhimtarisë
krijuese, si inkurajim i domosdoshëm i autorëve që kanë nevojë për
mbështetje institucionale.
Shumica e projekteve që sivjet Ministria e Kulturës ka vendosur t’i
mbështes financiarisht jo vetëm që nuk kanë të bëjnë fare me vle-
rat kulturore, por ato sikur e bastardhojnë këtë atribut, sepse nuk
kemi dëgjuar që synetimi të paraqet ndonjë vlerë kulturore ndër ne,
ashtu siç po mundohet të na e thotë kjo ministri, duke ndarë  afro
10 mijë euro në njëfarë projekti që po marrka me krasitjet ma-
shkullore ndër shekuj në trevat tona iliro-dardane.  Ne si gazetë
jemi munduar të hulumtojmë rëndësinë e këtij projekti, por deri
më tani nuk arritëm të kontaktojmë një ekspert të vetëm i cili do të
na elaboronte shkencërisht dhe më gjërësisht  synetllëkun  si tra-
shëgimi kulturore tek shqiptarët. Ndoshta Ministria e Kulturës po
i  mban fshehur primesat etno-kulturore e antropologjike të sine-
tllëkut, duke pretenduar se vetëm Sekretari dhe ndonjë anëtar ko-
misioni, mund të kenë të drejtën ekskluzive të posedimit të pa-
tentës për synetim.
Mesazhi që po dërgon Ministria e Kulturës me këtë metodologji
kontraverze të buxhetimit të projekteve e individëve të caktuar,
është tejet cinik në vetë thelbin e vet. Dikush që rastësisht qëllon të
kalojë nëpër Maqedoni, sidomos në mjediset urbane ku jetojnë e
veprojnë shqiptarët, do të vërejë se këtu tradita e organizimit kul-
turor të shqiptarëve paska marrë fund, sepse po të ishte ndryshe
nuk do të shkurtoheshin drastikisht fondet buxhetore për dy an-
samblet kulturo-artistike – “Xheladin Zeqiri” i Tetovës dhe
“Emin Duraku” Shkupit, duke ndarë më pak se  200 mijë denarë (më
pak se 3 mijë eu.). Por, “ekspertët” kulturorë që merren me ndarjen
e financave publike kanë dashur të na thonë se kultura elitare të sh-
qiptarët duhet të riorientohet nëpër shoqata e grupe muzikore
rurale, duke mos kursyer madje afro 50 mijë euro për një të tillë në
rrethinat e Shkupit.
Krejt në fund: Kjo metodologji zbulon paradoksin e shtrembërimit
të pasqyrës reale, teksa mundohet  t’i prezantojë gjithë njerëzit e
dijes e kulturës shqiptare si figura plastelini që marrin formë varë-
sisht se në duart e cilit “ekspert” të synetllëkut qëllojnë.
Por, ne nuk jemi figura. Jemi më shumë se kaq.

Synetia si pjesë e
strategjisë kulturore!
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Emin AZEMI

ÇFARË KA QENË KAZAJA?

RED AND BLACK
“Çka bënë Kosova pa Londrën, pa vendin ku merr
famë, shkollë, pare, përkrahje, shpresë … ?
Duhet dikush (për Ritën është fjala) me ardhë në
Prishtinë nga Londra për me ju tregu do
shylybylave se ne flasim shqip, vishemi Kuq e Zi,
këcejmë shqip… Ndërprejani Ritës koncertin,
shkyjani teshat Kuq e Zi… Krejt bota menxi presin
me pa çikën n’televizor e këta ja nalin
transmetimin. Bani çka t’doni veq pasoshin e
Kosovës mos ja merrni se e fikni. Heu, sa mahlukati
ish n’dynjanë e shipecave…”, ka shkruar nga Londra
në profilin e tij në FB, studiuesi Daut Dauti.
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Fatos RUSHITI

Shkup, 18 shkurt-Nga pesë emrat
që po negociohen mes palës ma-
qedonase dhe asaj greke, emrat
“Republika e Maqedonisë Shkupi”
dhe “Maqedonia e Re”, do të ishin
të pranueshme për shqiptarët si-
pas deklaratës për çështjen e em-
rit nga  grupi i intelektualëve sh-
qiptar në mesi në mesin e të cilëve,
Nijazi Muhamedi, Shpëtim Pol-
lozhani, Vedat Kolonja, Arsim Si-
nani, Alisetar Ramadani, dhe disa
të tjerë. 

SHQIPTARËT, PJESË E TË
KALUARËS SË HERSHME TË

MAQEDONISË
Të njëjtit janë kategorikisht

kundër përcaktimeve “Maqedonia
e Epërme”, “Maqedonia e Vardarit”,
dhe “Maqedonia e Veriut”, duke
dhënë dhe arsyetimet e veta mes
të cilëve edhe atë se këto emra nuk
krijojnë distancën që po kërkon sh-
teti fqinj Greqia me Maqedoninë
antike, ndërkaq “Maqedonia e Var-
darit” sipas këtyre intelektualëve
merr për bazë vetme elementin e
sllavizmit të Maqedonisë”,. “Emrat
e propozuar, si ,,Maqedonia e Re”
(që krijon mundësi të për ridefini-
min e shtetit mes shqiptarëve dhe
maqedonasve), nga ana tjetër
lejon heqjen dorë të palës shqipta-
re dhe maqedonase nga e kaluara
e hershme e Maqedonisë, të cilën
pala greke mundohet ta mbajë si
ekskluzivitet të vetin, me heleni-
zimin e Maqedonisë; ndërsa emri
,,Republika e Maqedonisë (Shku-
pi)”, mund të jetë i pranueshëm për
shqiptarët me kusht që në nego-
ciatat për zgjidhjen përfundimta-
re për emrin të marrin pjesë edhe
përfaqësuesit legjitim të palës sh-
qiptare, grupi hartues i këtij Me-
morandumi. Këto dy emra, cilido
që të pranohet si zgjidhe përfun-
dimtare, të mos e njëjtësojë iden-
titetin etnik me identitetin shtetë-
ror, përmes emrit të shtetit”, thuhet
në deklaratën e përbashkët e gru-
pit të intelektualëve shqiptar, dek-

laratë e cila do të shndërrohet në
memorandum të posaçëm kun-
drejt bisedimeve intensive që po
zhvillohen mes dyja palëve për çë-
shtjen e emrit. “Prej këtyre propo-
zimeve, emrat me përcaktim gjeo-
grafik, siç janë: Republika e
Maqedonisë së Epërme dhe Repu-
blika e Maqedonisë Veriore, për
palën shqiptare janë kategorikisht
të papranueshëm, për faktin se, në
variantin origjinal dhe në variantin
e përkthyer prekin interesat e palë-
ve të treta, integritetin territorial
të dy shteteve fqinje, Republikës
së Bullgarisë dhe Republikës së Sh-
qipërisë, si dhe identitetin kombë-
tar të shqiptarëve në Maqedoni.
Emri me përcaktim gjeografik
,,Maqedonia e Vardarit”, po ashtu
është i papranueshëm për palën
shqiptare sepse me një përcaktim
të këtillë nënkuptohet rikthimi i
ndikimit serb mbi Maqedoninë,
përkatësisht sllavizimi dhe serbizi-
mi i këtij territori si ,,Banovinë ser-
be” e dikurshme”, thonë më tej nga
grupi i intelektualëve shqiptar. 

I PAPRANUESHËM EMRI QË
PËRJASHTON SHQIPTARËT
Sipas tyre emir i ri i shtetit duhet

të pasqyrojë realitetin kulturor, hi-
storik dhe shumetnik të Maqedo-

nisë. Një emër ekskluziv që do t’i
përjashtojë shqiptarët do jetë i pa-
pranueshëm për shqiptarët. “Emri
përfundimtar i negociuar nga palët,
përfshirë imperativisht edhe palën
shqiptare, në të gjitha variantet,
dokumentet përfundimtare nga
këto bisedime, si dhe në kushte-
tutën e re të Maqedonisë, përkrah
gjuhës maqedonase të shkruhet
edhe në gjuhën shqipe dhe alfabe-
tin e saj. “Grupi punues për harti-
min e Memorandumit, nga dita e
sotme ka vënë në diskutim edhe
propozimin për emrin e ri, si variant
i pranueshëm nga pala shqiptare, të
cilin do ta bëjë publik përmes Me-
morandumit”, paralajmërojnë kë-
shtu intelektualët shqiptar.  

Duke i dhënë përkrahje këtij
grupi, profesori universitar, Ba-
shkim Selmani thotë se përderisa
Greqia mbron historinë e saj, ne
Shqiptarë nuk po mund të
mbrojmë, siç thotë ai, as gjendjen
faktike dhe juridike gjatë procesit
të zgjidhjes së çështjes së emrit.

”Është fakt i pamohueshëm që
ne shqiptarët nuk u gjendëm të
përgatitur për të lexuar gjendjen
faktike të përbërjes së Maqedoni-
së nga shqiptarët e maqedonasit
dhe çdo pagëzim i ri i saj shqip-
tarët janë humbës kryesor dhe me

pasoja të pa riparueshme në të
ardhmen pa ndonjë parashtesë
ose prapashtesë shqiptare. Nëse
Greqia e mbron historinë me pre-
tendime territoriale, ne shqiptarët
nuk mund  t’a mbrojmë gjendjen
faktike dhe përbërjen e saj juridike
prandaj çdo vërejtje është e arsye-
shme”, thotë  Bashkim Selmani
Profesori i rregullt në  Fakultetin
Juridik të Universitetit të Tetovës.
Sipas tij çdo pagëzim pa lexim real
të përbërjes së elementit shqiptar
është i papranueshëm për të gjithë
shqiptarët dhe ai këmbëngul që
gjitha pagëzimet e propozuara
bëhen në dem të shqiptarëve si për
nga territori ashtu edhe për nga
gjendja juridike.  

Por, në valë të ndryshme është
zëvendëskryeministri për Çështje
Evropiane, Bujar Osmani, i cili ditë
më parë deklaroi se nga qytetarët
do të merret mendim për çështjen
e emrit, por vetëm pasi të dyja
palët të arrijnë dakordimin para-
prak për të gjithë 7 temat që po bi-
sedohen mes dyja shteteve. 

BULLGARIA SHUMË AKTIVË,
SHQIPËRIA E KOSOVA 

BËJNË GJUMË
Ndryshe nga Shqipëria dhe Ko-

sova qe heshtin,kurse shteti fqinj

Bullgaria është aktiv në zgjidhjen
e problemit 25 vjeçar mes Maqe-
donisë dhe Greqisë. Bullgaria është
bashkuar me mosmarrëveshjen
25-vjeçare të emrit të Maqedoni-
së, midis Athinës dhe Shkupit, me
arsyetimin se çështja ndikon
gjithashtu në Sofje, shkruan së
fundmi“Washington Post”. Gazeta
kujton se Maqedonia dhe Greqia
kanë vazhduar përpjekjet e tyre
për të zgjidhur mosmarrëveshjen
për emrin, si dhe detajet rreth saj.
“Washington Post” citon presiden-
tin bullgar Rumen Radev i cili tha
të premten se zgjidhja e kontestit
me Athinën nuk duhet të përm-
bajë “treguesit gjeografike që
lidhen me territorin e Bullgarisë,”
duke shtuar se Radev ka dhënë
shpjegime të detajuara të pozitës
së tyre. Gazeta me ndikim shton
se territori historik i Republikës së
Maqedonisë përfshin pjesë që sot
i përkasin Greqisë dhe Bullgarisë.
“Ekzistojnë pika të përputhjes së
mendimeve, por edhe klimë pozi-
tive pas takimit në Vjenë, ndërsa
çelësi për marrëveshje përfundim-
tare mbetet kombinimi i zbatimit
gradual të erga omnes me ndry-
shimin e Kushtetutës, shkruan ga-
zeta "To Vima" në analizën për bise-
dimet maratonike të Nikolla
Dimtorvit dhe Nokos Koxiasit. Siç
lajmëron korrespondenti i MIA-s
nga Athina, gazetari komenton se
tashmë duhet të konsiderohet për
përshpejtim të sigurt të bisedime-
ve, por edhe përbërja e ndryshuar
të palëve të përshira, sepse nga ni-
veli të negociatorëve, negociatat
tani po zhvillohen në nivel të mini-
strave të punëve të jashtme. "Në
thelbin e bisedimeve ndodhet
Marrëveshja ndërkombëtare që do
ta zëvendësojë Marrëveshjen e
përkohshme nga viti 1995 dhe do
të bëhet shtyllë themelore të
marrëdhënieve të ardhshme mi-
dis Greqisë dhe Ish Republikës Ju-
gosllave të Maqedonisë. Nga kjo
pikëpamje, emri që në fund do të
zgjidhet nuk është në vetvete
"gjembi i madh" të paktën për
Athinën, shkruan "To Vima".

Lidhur me emrin, duke iu refe-
ruar deklaratave të kryeministrit
të Maqedonisë, gazetari analizon
se propozimet e Nimicit që janë
me përcaktim të përkohshëm ta-
shmë nuk janë në tryezën e nego-
ciatave. "Pas "Republika e Maqedo-
nisë (Shkupi)", që u hodh poshtë
nga pala greke, tani duket se edhe
"Republika Maqedonia e Re", sipas
"To Vima"-s, është emri për të cilin
nuk bisedohet. 

KONTESTI MAQEDONI-GREQI SIPAS INTELEKTUALËVE SHQIPTARË

Emri të mos ketë 
përcaktim gjeografik

Sipas deklaratës së
grupit të intelektualëve
shqiptar në mesi në
mesin e të cilëve, Nijazi
Muhamedi, Shpëtim
Pollozhani, Vedat
Kolonja, Arsim Sinani,
Alisetar Ramadani, për
shqiptarët kategorikisht
janë të papranueshme
përcaktimet
“Maqedonia e Epërme”,
“Maqedonia e Vardarit”,
dhe “Maqedonia e
Veriut”, duke dhënë dhe
arsyetimet e veta mes të
cilëve edhe atë se këto
emra nuk krijojnë
distancën që po kërkon
Shteti fqinj Greqia me
Maqedoninë antike

Ministrja greke e Rikonstruktimit
Administrativ Olga Gerovasili
konsideron se negociatat midis
Maqedonisë dhe Greqisë ndodhen në
një moment ideal, kundrejt pohimeve
të liderit të Demokracisë së Re opozitare
se në këtë moment nuk ka rrethana për
zgjidhje. Olga Gerovasili, në intervistën për
agjencinë greke të lajmeve APE-MPE, thotë se
Qeveria greke i shfrytëzon kushtet e krijuara,
lajmëron korrespondenti i MIA-s nga Athina. “Në
këtë moment, negociatat janë në vijim nën
patronatin e Kombeve të Bashkuara. Po bëhen

përpjekje të rëndësishme edhe nga të
dyja palët. edhe krahas kësaj që e thotë
Micotakis, momenti është ideal. Dhe e
shfrytëzojmë këtë situatë, siç do të

bënte çdo Qeveri e përgjegjshme, duke
treguar arsyeshmëri, aftësi negociuese,

ndërsa duke pasur parasysh si kriter
udhëheqës, mbrojtjen e interesave tona
kombëtare”, thotë Gerovasili. Ajo i përsëriti
pozicionet greke për emër të përbërë, erga
omnes dhe sqaroi se nëse nuk arrihet zgjidhje
përfundimtare, atëherë do të ndodhë ajo që i ka
frikësuar ata të cilët dolën në protesta në Greqi. 

Gerovasili: Kriter udhëheqës, mbrojtjen e interesave tona kombëtare  

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 18 shkurt –  Rastet me
aplikantë, shoqata e individë që i
bashkojnë jo vetëm fondet e
mëdha që kanë marrë me mirati-
min e projekteve në Konkursin për
financimin e projekteve me inte-
res nacional të Ministrisë së Kul-
turës, por edhe lidhjet familjare fi-
gurojnë në disa prej veprimtarive
të Programit vjetor të kulturës. Ba-

shkëshortët, Burhanedin Sali dhe
Nadire Ismaili Sali, që figurojnë si
persona të autorizuar në dy sho-
qata (Tingujt e Karshiakës dhe Ino-
vacion) është një prej rasteve të
spirales ku gërshetohen emra fi-
tuesish dhe projektesh të paguara
mirë.  Gjithsej mbi 3.2 milionë de-
narë në projekte ku figurojnë këto
emra. Nadire Ismaili Sali, që po
ashtu është edhe motra e sekreta-
res në Kabinetin e sekretarit sh-

tetëror në Ministrinë e Kulturës,
Valmir Azirit, i është miratuar
projekti në veprimtarinë e Mani-
festimeve kulturore dhe artistike,
për të cilin janë ndarë gjithsej 1 mi-
lion e dyqind mijë denarë. Manife-
stimi letrar, “Flladi poetik”, do të
realizohet nga shoqata “Inovacion”
dhe duke u bazuar në të dhënat në
Regjistrin Qendror, shoqata, së
cilës i është besuar kjo shumë dhe
ky manifestim është themeluar

gati një muaj pas shpalljes së
Konkursit Vjetor për financimin e
projekteve me interes nacional
(afati i konkurrimit i shpallur nga
Ministria e Kulturës ka qenë nga
30 shtator – 15 nëntor). 

“INOVACION”- SHOQATË E
SAPOTHEMELUAR 

Në dokumentin e Regjistrit
Qendror shkruhet se shoqata “Ino-
vacion”, që ka person të autorizuar
dhe një prej themelueseve, Nadire
Ismaili Sali, është themeluar më
datë 27 tetor të vitit 2017 ( me seli
Petar Dragov, nr.23 Shkup), thuaj-
se tre javë përpara mbylljes së
Konkursit. Po të bëhet edhe një
kërkim në veprimtarinë botuese,
emri i po të njëjtit person, shfaqet
me një tjetër projekt, ku i është
akorduar një shumë prej 150 mijë
denarë për botimin e një libri
“Udhëtimet e Lirikut të vogël”. Fon-
di për botimin e këtij libri është
gati tre herë më i madh sesa mini-
mumet për jepen për botime (50
mijë denarë), dhe i afrohet shu-
mave maksimale që i janë dhënë
autorëve të tjerë, kryesisht për stu-
dime, e që variojnë nga 100 mijë
deri në 200 mijë denarë. Për shem-
bull, nëse një autore për fëmijë,
Nertila Pitarka është financuar me
60 mijë denarë (Djaloshi që shiste
çokollata), shkrimtarja Punëtorie
Muça Zibaj me 70 mijë denarë për

KUSH I ANASHKALOI PROJEKTET ME PESHË KOMBËTARE?
Edhe pse sivjet  ishim shumë optimist se Ministria Kulturës do ta
ndryshoje praktikën e deritanishme në përkrahjen e vlerave
kombëtare shqiptare dhe se do të nisë një epokë e re, duket se u
zhgënjyem sërish. Deri sa në veprimtarinë botuese u bë një hap më
serioz në përkrahjen e projekteve, në sferat e tjera vazhdoi edhe
më tej avazi i vjetër! Në veprimtarinë muzikore, shqiptarët edhe
kësaj radhe mbetën të anashkaluar. Bile edhe ato pak mjete që u
ndanë për projekte shqiptare, doli sheshazi se edhe ato shkuan në
adresë të gabuar! Unë nuk them se u keqpërdorën, por them se ato
u ndanë për projekte që nuk i përmbushin kriteret, duke
anashkaluar projekte me peshë kombëtare! E keqja më e madhe
është ajo se pati raste që një subjekti t'i ndahen nga dy apo tre
projekte! Aq më keq, që sipas mediumeve që bënë hulumtime,
këto subjekte,janë edhe të dyshimta! Në këto rrethana, ne e
ndjejmë veten shumë të fyer, Komisioni për vlerësim nuk e pa të
arsyeshme që ta përkrah projektin për financimin e produksionit
tonë muzikor! Plotë 45 vjet jemi në skenë dhe vazhdimisht e kemi
kultivuar dhe jemi duke e kultivuar melosin burimor, përkatësisht
këngët e Malësisë së Sharrit dhe të zonave të Pollogut! Ky
produksion paraqet thesar për kombin, sepse kjo është trashëgimi.
Këto këngë do të këndohen edhe nga gjeneratat që do të vijnë...
Vetëm gjatë një viti kemi mbledhur dhe xhiruar 550 këngë

burimore dhe krejt këtë punë e kemi bërë me vetëfinancim, pa
asnjë denarë nga Ministria e Kulturës. Ndërkaq, sa jam i  informuar
unë, rapsodët dhe këngëtarët maqedonas përpos përkrahjes
financiare të projekteve të tyre, kanë marrë edhe subvencione!
Atëherë ku jemi dhe çfarë mund të presim, kur njerëzit tonë që na
përfaqësojnë në Ministri nuk u japin mbështetje vlerave të vërteta
kombëtare! Jashar Sejdiu Themelues i Grupit folklorik “Vëllezërit
Jashar dhe Idajet Sejdiu” 

PARADOKSET NË PROGRAMIN VJETOR (4)

Bashkëshortët,
Burhanedin Sali dhe

Nadire Ismaili Sali, që
figurojnë si persona të

autorizuar në dy
shoqata “Tingujt e

Karshiakës” dhe
“Inovacion”, është një

prej rasteve të spirales
ku gërshetohen emra

fituesish dhe
projektesh të paguara

mirë. Nadirja, është
po ashtu edhe motra

e sekretares në
Kabinetin e sekretarit

shtetëror në
Ministrinë e Kulturës,

Valmir Azirit

Miliona denarë brenda fami 

1.9 milion Denarë 1.3 milion Denarë
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librin “Kopshti i qershive”, apo shk-
rimtari Salajdin Salihu me 200
mijë denarë për “Vështrime mbi
letërsinë botërore II”, libri i auto-
res Ismaili Sali, radhitet  mes boti-
meve të paguara më mirë. Ajo që e
veçon këtë emër dhe këtë shumë
është se fondi është ndarë pa asnjë
dallim mes shumës së kërkuar dhe
asaj të miratuar, ndryshe nga ra-
ste të tjera ku shuma e kërkuar nga
autori është më e madhe sesa ajo
që i ka miratuar Ministria. Ansam-
bli “Tingujt e Karshiakës”, që drej-
tohet nga Burhanedin Sali, ba-
shkëshorti i Nadire Ismaili Sali, i
njohur për aktivitetin e tij, po ash-
tu është i ranguar mes ansamble-
ve shqiptare që për këtë vit kanë
marrë fonde të mira. Për “Tingujt e
Karshiakës” janë miratuar tre
projekte, njëri për shënimin e 25
vjetorit (600 mijë denarë, 900 mijë
të tjera janë kërkuar një milion e 65
mijë denarë) për Festivalin
ndërkombëtar “Shkupi” që do të
zhvillohet në (25-30 gusht), në ko-
munat Çair, Saraj, Karposh e Stude-
niçan si dhe 440 mijë denarë për
pjesëmarrjen në Festivalin
Ndërkombëtar në qytetin Fara të
Portugalisë.

Shumat e akorduara për mani-
festime të ngjashme, janë ekstre-
misht të ndryshme, nga 100 mijë
denarë e deri në një milion.
Shpërndarja e zhdrejtë e disa prej
fondeve të Programit vjetor të kul-
turës ka shkaktuar reagime, jo
vetëm tek institucione nacionale,
por edhe shoqata, individë..., e ak-
torë të tjerë nga komuniteti arti-
stik, të cilët pas shpalljes së rezul-
tateve të konkursit kanë shprehur
vërejtjet  për mosrespektimin e kri-
tereve në vlerësimin e projekteve,
si ato në muzikë, e dramë. 

EKSPERËT KËRKOJNË
PËRGJEGJËSI

Me qëndrimet e tyre të rezer-
vuara dhe kundër listës me fitues
kanë dalë edhe anëtarë të komi-
sioneve që kanë marrë pjesë në pro-
cesin përzgjedhës. Në prononcimet
e tyre për gazetën KOHA ata kanë
deklaruar se nuk janë dakord në disa
raste, jo vetëm me shumat e ndara
dhe përzgjedhjeve jo të drejta. Sa u
takon sektorit të botimit ditë më
parë botuesit kanë reaguar, duke
ngritur dyshime se pjesa më e
madhe e librave të kaluar nuk i kanë
plotësuar kriteret elementare të sh-
qyrtimit. Ata i kanë kërkuar mini-
strisë të hetojë keqpërdorimet. Pak
ditë më parë një kërkesë e njëjtë
është drejtuar edhe nga Transpa-
rencë Maqedoni. Kreu i saj Sllagjana
Tasevska, thotë se situata të tilla nuk

duhen toleruar dhe nuk duhet të ka-
lojnë pa pasoja. Ajo flet edhe për ra-
stet kur në emër të disa shoqatave
dhe individëve i janë miratuar disa
projekte në shuma të tilla që i tejka-
lojnë ato me të cilat mbështetet ajo
që quhet "kultura elitare". 

“Bëhet fjalë për tërheqje serioze
të parave nga buxheti, duke keqpër-
dorur të gjitha procedurat për
konkurse. Me të vërtetë nuk jam
dakord me qëndrimin se kështu ka
qenë programi dhe procedura.
Duhej të kishte kapacitete për të kor-
rigjuar atë që nuk ishte si duhet dhe
jo të vazhdohet në të njëjtën mënyrë
dhe të shkohet më larg. Për këtë rast
duhet të jepet llogari dhe të gjitha
ato dokumente duhet të vihen për-
para opinionit”, ka thënë Tasevska.
Pak ditë më parë edhe vetë Mini-
stria e Kulturës reagoi duke apeluar
për denoncimin e rasteve ku dy-
shohet për abuzim me paratë e
akorduara. 

REAGON AZIRI 
Sekretari shtetëror në Mini-

strinë e kulturës, Valmir Aziri,  në

një prej reagimeve të fundit ka
thënë se distancohet nga çdo ten-
tim i personave që kanë provuar
ose do të provojnë në të ardhmen
të keqpërdorin fondet e Ministri-
së së kulturës, apo edhe nga sho-
qatat të cilat do të tentojnë që në
mënyrë të paligjshme e të pan-
dershme të përfitojnë nga fondet
e ministrisë.  Reagimi i tij vjen disa
ditë pas komunikatës së publikuar
javën e kaluar Ministria e Kulturës,

ndërsa vetë ai ka mohuar të ketë
përzgjedhje preferenciale dhe se
projektet janë vlerësuar në bazë
të dokumentacioneve. “Ftojmë të
gjithë qytetarët që vërejtjet dhe
dyshimet t'i dorëzojnë te Ministria
e kulturës, çfarëdo që të jenë ato.
Sekretari Aziri është pro qasjes së
hapur të të dhënave në mënyrë që
opinioni dhe mediat të kenë pa-
sqyrë konkrete mbi punën e mi-
nistrisë. Sekretari Aziri, është i in-

teresuar që i gjithë procesi të ka-
lojë në mënyrën më transparente 
dhe ka insistuar që buxheti i Mini-
strisë të jetë sa më transparent”,
thuhet në komunikatën në faqen
zyrtare të sekretarit shtetëror.

MASHTRIMI ME NUMRIN E MADH TË PROJEKTEVE 
Rezultatet e shpallura nga Konkursi i sivjemë kanë zgjuar
një sërë reagimesh që kanë të bëjnë me kriteret dhe
keqpërdorimet e bëra! Nuk mund të mos reagojë
ndaj disa padrejtësive që i vërejta kalimthi dhe
nuk mund të them se duhet ta "mbyllim" gojën
edhe kësaj radhe! Është fakt se sivjet ka patur
një numër të madh autorësh shqiptarë,
projektet e të cilëve janë përkrahur, sidomos në
sferën e Veprimtarisë Botuese, megjithatë duken
shumë të tejdukshme lëshimet e mëdha që lënë
të dyshohet në keqpërdorime! Këtë e mbështes në
faktin se, nga njëra anë, njeriu mashtrohet se janë
pranuar një numër i madh projektesh shqiptare, kurse
nga ana tjetër, shumat e mjeteve që janë ndarë, flasin për
diferenca qesharake, që qartazi të bëjnë të dyshosh për
keqpërdorime! Kjo flet se vlerësimi i mjeteve financiare është
bërë pa kritere të qarta dhe të arsyeshme! Konkretisht, për autorë
fillestarë ose fare pak të njohur, janë ndarë shuma të mëdha prej
120 deri me 130 mijë denarëe, ndërkaq për autorë që kanë
konkurruar me vepra serioze dhe me interes kombëtar, janë ndarë

vetëm 80 mijë denarë! Një dëshmi konkrete lidhet me
rastin e projektit tim. Unë, për librin e Rita Petros

(përkthim nga shqipja në maqedonisht), me 250
faqe, përkatësisht me 220 poezi (4 mijë vargje),

kam kërkuar mjete prej 350 mijë denarësh,
sipas kritereve të autorëve maqedonas dhe
këtë shumë, Komisioni për vlerësim e ka
minusuar për 82%! Pra, për librin "Kënga e

turmës" janë ndarë 80 mijë denarë, që do të
thotë 50 mijë denarë më pak se librat e

autorëve fillestare! Shtroj pyetjen: cili ekspert do
të më bind se me këto mjete mund të botohet ky

libër?! Nga këto 80 mijë denarë, shtëpia botuese ALBAS
duhet të paguaj honorarin autorial, honorarin e përkthyesit, të

lektorit, honorar për kopertinën dhe faqosjen, si dhe shërbimet e
shtypit! Po, çfarë kriteresh na qenkan këto? Me çfarë arsyetimi
Komisioni solli një vendim të këtillë?! Shtëpisë botuese i mbetet
që të ankohet dhe, nëse nuk gjen mbështetje, do të heq dorë nga
botimi dhe për këtë hap, do të prononcohemi publikisht! Alush
Kamberi, gazetar 

“Ble-Andi” menaxhohet
nga tjeter kush 

Ka reaguar edhe Arlind Huseini, i cili ka
mohuar të jetë shef i Kabinetit të Sekretarit Sh-
tetëror, Valmir Azirit. “E hedh poshtë informa-
cionin e publikuar në gazetën KOHA se unë ush-
troj detyrën e Shefit të kabinetit të Sekretarit
shtetëror në Ministrins e Kulturës. Unë në këtë mi-
nistri punoj që nga viti 2013 dhe që atëherë e realizoj
detyrën e bashkëpunëtorit të kulturës”, thotë në reagimin e tij Arlind
Huseini. 

Ai ka folur edhe për shoqatën Ble-And. “Dua t’i sqaroj opinionit pu-
blik se projektet e Shoqatës “Ble-And” i udhëheq artisti i nderuar El-
basan Munishi. Menaxhimin e shoqatës në fjalë e ka marë që me datë
31 maj 2017, dhe të gjitha punët që kanë të bëjnë me aplikimet, reali-
zimin e projekteve dhe udhëheqjen në tërësi të saj e realizon zotëria
në fjalë. Ndryshimet në drejtimin e shoqatës janë verifikuar edhe në
organet kompetente, për të cilat ne posedojmë edhe dokument
përkatës me vulë”, thotë Arlind Huseini në reagimin e tij. 

Megjithatë, nga dokumentacioni valid që ka siguruar ditën e prem-
te gazeta KOHA nga Regjistri qendror, rezulton se drejtues i shoqatës
“Ble-And” është pikërisht Arlind Huseini.  

ljes ! 
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Nesër lexoni: Si u mbështet
projekti i kultivimit të traditës së

sinetllëkut ndër ne?!



6 AKTUALE
Koha, e hënë 19 shkurt, 2018 

Tetovë, 18 shkurt-Afrim Gashi është
zgjedhur kryetar i Lëvizjes Besa në
kongresin e që u mbajt në Tetovë,
me moton “Ideja Vazhdon”.Nga
gjithsej 542 delegat të pranishëm
Gashi morri 522 vota pro, 12 ishin
kundër dhe 8 të përmbajtur .Pas
zgjedhjes së tij në krye të Lëvizjes
Besa ai tha se beteja politike do të
vazhdojë.

“Jam shumë optimist për të
ardhmen,besojë që një lëvizje poli-
tike tre vjeçare tashmë bëhet një
parti moderne politike dhe kamë
bindjen se me programin e ri me
udhëheqësin e re do të korinë suk-
sese në të ardhmen. Tema jonë
kryesore do të jetë mirëqenia dhe
zhvillim për qytetarët dhe ky do të
jetë angazhimi jonë për 4 vjeçarin e
ardhshëm.Nuk kamë mendim as
një mendim nuk kam. Ne jemi të

preokupuar në procesin tonë , ky
proces i joni këtu sot ka përfunduar
ajo është një organizatë krejt tjetër,
beteja juridike do të zhvillohet dhe
do të përfundojë ashtu siç do të ven-
dosin gjykatat por organizata është
kjo është ideja këtu është koncepti
këtu janë njerëzit”, deklaroi Gashi. 

Në ndërkohë ai është pyetur
edhe për vazhdimin e koalicionit
me Aleancën për Shqiptarët.“Ne do
vazhdojmë pavarësisht emrave do
pranohen në gjykatë a jo. Ne jemi të
hapur nuk kemi pasur koalicion por
zotim për zgjedhjet lokale,  e thash
edhe në fjalimin tim se me partitë

opozitare do të kultivojmë
marrëdhënie shumë të mira”, nënvi-
zoi Gashi. Në Kongres janë
zgjedhur edhe organet partike,
përfshirë Kuvendin e ri qendror të
Lëvizjes BESA, i cili është organi
më i lartë drejtues midis kongre-
seve.Afrim Gashi ka qenë kandi-
dat i vetëm për kryetar të partisë
pa pasur ndonjë kundërkandi-
dat.Gjatë kongresit të sotëm para
të pranishmëve një raport lidhur
me funksionimin e Lëvzijes Besa
dha ish kryetari I përkohëshëm
Nexhbedin Kahremani.Ai foli për
proceset në të cilët ka tejkaluar

Maqedonia në tre vitet e fundit
dhe për zhvillimet në Lëvizjen
Besa që nga dalja në skenë e kësaj
partie d eri në Kongresin e së
dielës. Ai ka deklaruar se partia
lindi si domosdoshmëri e nevojës
për të çuar përpara kërkesat e sh-
qiptarëve të Maqedonisë, të cilat
nuk ishin materializuar nga par-
titë e mëhershme shqiptare.Ai e
ka shpjeguar platformën e Ridefi-
nimit ku për së pari herë shqip-
tarëve ju ofrua një platformë e
qartë për të drejtat e
tyre.Kahremani foli edhe prote-
stat të cilat janë organizuar nga

partia dhe të cilat sipas tij, dësh-
monin për Besën si forcë kryesore
opozitare te shqiptarët.

Kahremani ka thënë se pas
zgjedhjeve, kryetari i shkarkuar Bi-
lall Kasami, nuk pranoi që të marrë
përgjegjësi për mossukeset e pritu-
ra në zgjedhje, përkundrazi bëri fu-
shatë që të jetë kandidat i vetëm
për kryetar të Lëvizjes Besa.Në këtë
kongres kanë marrë pjesë edhe
kryetari I PDSH-së Menduh Thaçi,
funksionari i lartë i Aleancës për Sh-
qiptarët Elmi Aziri.Përndryshe, më
24 shkurt kongres në Shkup mban
edhe krahu I Bilall Kasami.

Omer XHAFERI

Shkup, 18 shkurt- Plotësimi i Ligjit
për gjykata, në mesin e shumë
ndryshime të cilat i ka paraparë, e
ka përfshirë edhe specializimin më
të lartë të Gjykatave, në sferën e
procedimit të lëndëve tregtare.
Megjithatë, në Komentin e Propo-
zim-Ligjit për gjykata, të cilën së
fundmi e kanë publikuar pesë sho-
qata jo qeveritare (Komiteti i Hel-
sinkit, Instituti për të drejta e nje-
riut, Shoqata e juristëve të rinj etj),
thuhet se është e nevojshme sh-
qyrtimi i mundësisë për themeli-
min e një Gjykata Tregtare, vetëm
për lëndët e kryeqytetit. Rrjeti i sek-
torit civil, ku mes tjerash bëjnë pje-
së edhe Instituti për hulumtime ju-
ridike dhe Koalicioni për gjykim të

drejtë, duke e komentuar këtë Pro-
pozim-Ligj, ka theksuar se votimi i
Ligjit për gjykatë, gjithsesi e para-
sheh specializimin e gjykatave, për
procedimin e lëndëve me materie
tregtare. Duke i ndarë rastet civile
nga ato tregtare, siç thuhet në Pro-
pozim-Ligjin për gjykata, para-
shihet formimi i sektorëve të po-
saçëm tregtar brenda gjykatave,
enkas për vetëm ankesat dhe kon-
testet në sferën e biznesit.

Ky vendim ligjor i cili ende
është në pritje të krijimin të shu-
micës prej dy të tretave të votave
në Parlament, sipas Komentuese
të Propozim- Ligjit të ri për gjykata,
gjithsesi paraqet një hap para
drejtë trendëve evropiane, përfshi

edhe ato të rajonit, siç është rasti
me sistemi juridik të Kroacisë, ku
ekzistojnë gjykata të posaçme treg-
tare. Vërejtjet dhe rekomandimet e
grupit të shoqatave jo qeveritare, sa
i përket Ligjit për gjykata dhe the-
melimit të një Gjykata Tregtare, po-
saçërisht për rajonin e Shkupit,
lidhet me numrin dhe ngarkesën e
madhe të cilat e kanë Gjykata Pena-
le e Shkupit dhe ajo Civile. Raporte
vjetore dhe njoftimet e kohë pas
kohëshme të Gjykatës Penale të
Shkupit dhe asaj Civile, tregojnë
qartë se numri i lëndë vjetore të
cilët këto gjykata i pranojnë, proce-
dojnë dhe shqyrtojnë është tejet i
madh. Përkundër përpjekjeve dhe
angazhimeve paditë e ndryshime

dhe kontestet mes palëve të
zgjidhen në kohë, brenda këtyre dy
instancave gjyqësore, ekzistojnë
lëndë që procedohen me vite të
tëra. Komenti i Propozim-Ligjit për
gjykata, i publikuar nga shoqatat
e theksuar përmban një varg reko-
mandimesh dhe propozimesh për
plotësimin dhe ndryshimin e ne-
neve, paragrafëve dhe pikave ak-
tuale. Kësisoj në këtë Koment,
thuhet se Propozim ligji në fjalë,
nuk e shpreh nevojën për riorgani-
zimin e rrjetit të gjykatave theme-
lore, në mënyrë që të sigurohet op-
timizmi i numrit të tyre, varësisht
nga numri i lëndëve vjetore që i
procedojnë. 

Në linjë të njëjtë, siç thuhet në

Koment, po ashtu është racionalizi-
mi i numri të gjykatave të apelit,
respektivisht zvogëlimi i numrit të
tyre apo krijimin e një Gjykate të
Apelit, e cila do të ishte e decentra-
lizuar, në formë të sigurimit të uni-
tetit. Për qytetarët e Maqedonisë,
kundërshtimin dhe ankimimin e
vendimeve të gjykatave të shkallës
së parë, e realizojnë në katër gjyka-
ta të apelit, duke filluar nga Shku-
pit, Shtipi, Manastiri dhe Gostivari. 

Në elaborimin e nëvojës për
zvogëlimin e gjykatave të apelit,
komentuesit e Ligjit për gjykata,
nënvizojnë se më këtë mënyrë do
të përjashtohej mudësia për vepri-
me të ndryshime të këtyre instan-
cave gjyqësore, në kohë gjendja
faktike, juridike e lëndëve mundë
të jetë e njëjtë apo e ngjashme. Si-
doqoftë, riorganizimi i sistemit gjy-
qësor, me theks të posacëm i gjyka-
tave në vendin tonë, sic nënvizohet
në këtë Koment, patjetër duhet të
parashihet Propozim-Ligin për
gjykata. Ndryshime i kësaj sferë të
përmbajtjet ligjore, doemos duhet
të ndodhë, me të vetmin qëllim
harmonizimin e Ligjit për gjykata,
me Strategjinë për reforma në si-
stemin juridik vendas, të cilët në
korrik të këtij viti e miratoi Këshilli
për reforma në drejtësi.

SEKTORI CIVIL KOMENTON PROPOZIM-LIGJIN PËR GJYKATA

Rajoni i Shkupit të ketë një Gjykatë Tregtare
Vërejtjet dhe rekomandimet e grupit
të shoqatave jo qeveritare, sa i përket
Ligjit për gjykata dhe themelimit të
një Gjykata Tregtare, posaçërisht për
rajonin e Shkupit, lidhet me numrin
dhe ngarkesën e madhe të Gjykatës
Penale ë Shkupit dhe asaj Civile

Afrim Gashi  zgjidhet kryetar i Lëvzijes Besa
Gashi: Ne jemi të
preokupuar në procesin
tonë , ky proces i joni këtu
sot ka përfunduar ajo
është një organizatë krejt
tjetër, beteja juridike do
të zhvillohet dhe do të
përfundojë ashtu siç do
të vendosin gjykatat 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pesë të lënduar 
nga aksidenti rrugor
Apelet dhe rekomandimet e organeve të rendit për
rritjet e vetëdijes gjatë prezencës në komunikacio-
nin rrugor, nuk japin rezultate. Në mesin e shumë
aksidenteve në komunikacion, që kanë ndodhur
gjatë vikendit të kaluar është, humbja e kontrollit
të një veture në autostradën Shkup-Tetovë. Sipas
raportit të policisë së shtetit, në orët e parë të 18
shkurtit, personi/shoferi A.E nga Tetova, duke e
drejtuar automjetin e tij, të llojit “Reno”, e ka hum-
bur vetëdijen edhe ka shkaktuar incident në këtë
aks rrugor. Si pasojë e kësaj ndodhie, me lëndime
të rënda trupore ka kaluar, moshatarja L.XH, e cila
pas lëndimeve të mara është transferuar në Qen-
drën Klinike në Shkupit. Krahas, bashkudhëtares
së shoferit, me lëndime të lehta trupore kanë ka-
luar edhe tre bashkudhëtar tjerë, dy prej të cilëve
të moshës 13 dhe 15 vjeç.

Katër të lënduar nga incidenti
në Butel
Vala e incidenteve me armë zjarri, në rajonin e
Shkupit, nuk ka të ndalur. Kësaj herë, sipas të dhë-
nave të Ministrisë për Punë të Brendshme, në
lagjen Butel të Shkupit, për shkak të problemeve
pronësore juridike, ka ndodhur një incident ndër-
familjar.”Me datë 17 shkurt, rreth orës 14:50, në
rrugën ‘Betovenova’, ka ndodhur një incident mes
vëllezërve J.I, J.I dhe dhëndrit të tyre E.D, nga njëra
anë dhe nga ana tjetër vëllezërit XH dhe A. D. Dy
vëllezërit dhe dhëndri i tyre, kanë ardhur para
shtëpisë së XH.D, me çka ka ndodhur incidenti.
Ndërkohë, A.D në këto momente ka qenë duke
ardhur me veturën e tij, të llojit “Pasat”, dhe me të
parë se cka po ndodh, i ka goditur me veturë per-
sonat J.I, J,I dhe E.D, respektivisht më pas, me
armë zjarri në ajër ka shtirë dy herë. Nga kjo go-
ditje janë lënduar J.I, J,I dhe E.D. Ndërkaq, nga për-
leshja fizike është lënduar XH.D. Në vendin e
ngjarjes është revolja dhe dy gëzhoja plumbi”,
thonë nga policia e Shkupit. Mes tjerash nga atje
shtojnë se i lënduari XH.D dhe J.I janë dërguar në
spitalin “Shën Naum i Ohrit”, ndërkaq dy të lën-
duarit tjerë J.I dhe E.D, janë transferuar në Qen-
drën Klinike “8-të Shtatori”. Përderisa shoferi i ve-
turës “Pasat”, A.D është arrestuar në stacionin
policor të Çairit.

Rrah nënën në vendin e punës
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se dje në Prizren
është sulmuar fizikisht një femër në vendin e
punës. Nga informatat e policisë del se djali e kish-
te sulmuar nënën e vet.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull K-shqiptar i
cili kishte sulmuar fizikisht nënën e tij viktimën
femër K-shqiptare, e cila ishte në vendin e punës”,
thuhet në raportin e policisë.
Gjatë kontrollimit, të dyshuarit i është gjetur një
sasi e substancave narkotike.
“Gjatë kontrollimit të dyshuarit i është gjetur dhe
konfiskuar 4.77 gram substancë e dyshuar narko-
tike e llojit marihuanë. Viktima ka pranuar tret-
man mjekësor. Me urdhër të prokurorit i dyshuari
është dërguar në mbajtje”, thuhet më tej aty.
Gjithashtu, një rast i ngjashëm ka ndodhur po
ashtu në Prizren, ku një person ka therë me thikë
një persona tjetër.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull K-shqiptar
pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje me një
mjet të mprehtë (thikë) kishte therur viktimën
mashkull K-shqiptar. Viktima ka pranuar tretman
mjekësor. Me urdhër të prokurorit i dyshuari është
dërguar  në mbajtje”, thuhet në raportin e polici-
së./Insajderi.com

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 18 qershor-Në qershor të këtij viti
duhet të fillojnë punimet për ndërti-
min e Deponisë Rusino perms  financi-
mi të Ambasadës së Zvicrës dhe një kre-
die nga ana a e KWA Bankës. Këtë e ka
bërë të ditur kryetari i komunës së Go-
stivarit Arben Taravari.

“Më 27 nëntor të vitit të kaluar në
Tetovë gejgjësisht në Kodrën e Diellit
është nënshkruan një memorandum
bashkëpunimi, ndërmjet të gjitha ko-
munave që I përkatësin rrajonit të Pol-
logut dhe gjithsej janë nëntë komuna
që me ndihmën e ambasadës së Zvicrës
dhe me një kredi që duhet të meret nga
KWA Bankës Gjermane të fillojnë puni-
met në muajin qershor që e njejta të
adaptohet në deponi regjionale.Por

këtu nuk është paraparë që të bëhet re-
ciklimi I mbeturinave, tash jemi duke
biseduar edhe me disa kompani që të
bëhet komplet reciklimi I mbeturinave
që më pas të prodhohet energji.Me një
buxhet prej 7.2 milion eurosh që me-
naxhohet nga Qendra e Rajonit të Bara-
bartë Planor të Pollogut, dhe mendoj
se në qershor do të fillojnë punimet”,
deklaroi Arben Taravari, kryetar i ko-
munës së Gostivarit.

Ai tha  se ka garanca se deponia në
Rusino nuk do të ketë efekete negative
në aspektin ekologjik.“Ky është problem
20 vjeçar, në Gostivar, nuk ka patur
asnjë zgjidhje, por prej qershorit do të
fillojnë punimet.Unë kam pyetur se pse
pikërisht është përzgjedhur Rusino,
ndërsa përgjigjeja ka qenë se toka aty
është më e sigurtë që të mos ketë re-
sorbim të materialeve të dëmshme që
vijnë prej mbeturinave.Aty do të ven-
doset edhe tamponat prej një metër e
gjysmë.Së paku eskpertët më kanë
thënë se do të sigurojnë që Deponia të
jetë e sigurtë edhe për tokën edhe për
ajrin dhe të përmbush të gjitha kriteret
ekologjike”, tha Taravari.

Sipas të parit të Gostivarit  janë bërë
konsultime me banorët e këtsaj zone
që jetojnë dhe pa u përmbushur kriteret
ekologjike nuk mund të realizohet.Ai
nënvizoi se ka një dakordim mes të
gjithë kryetarëve të komunave të Pollo-
gut për këtë projekt. 

“Tash për tash e kemi vetëm rregul-

limin e deponisë dhe kërkojmë investi-
torë për reciklimin  e mbeturinave.Nuk
ka shkrirje të Ndërmarrjeve Publike Ko-
munale, pra secila komunë vet me-
naxhon me mbeturinat por vetëm si de-
poni rajonale do të jetë ajo në Rusino
duke i plotësuar të gjitha kushtet eko-
logjike dhe duke mos dëmtuar  pronën
e banorëve përreth kësaj deponie”, dek-
laroi Taravari.

Në kohën kur u nënshkrua marrëve-
shja për menaxhim me mbeturina Mi-
nistri i Ekologjisë Sadulla Duraku tha
se ky investim vjen në kohën e duhur.

“Ky projekt vjen në momentin e
duhur kur institucionet janë të përgadi-
tura si asnjëherë më parë të hyjnë në
proces reformash në interes të popul-
latës. Projektin e shohim jo vetëm si një
mundësi unike për të ofruar zgjedhje
afatgjate në nëntë komunat e pollogut
por edhe si një mundësi për të forcuar
kapacitetet kombëtare të menaxhimit"
deklaroi në atë kohë Ministri Du-
raku.Pushteti aktual në Tetovë, në vitin
2014 anuloi procedurën për zgjedhje të
koncesionerit për menaxhim me depo-
ninë rajonale – Rusino. Procedura u
anuluar për shkak të lëshimeve gjatë
procedurës së zgjedhjes së koncesione-
rit. Që atëherë e këndej akoma nuk ka
asnjë iniciativë konkrete për ndërtimin
e deponisë rajonale, së fundi në bashkë-
punim me disa investitorë Zvicran ky
problem pritet që të marrë epilogun e
duhur. 

Lartësia e shtresës së
borës mëngjesin e së dielësnë
Mavrovë ishte 53 centimetra,
në Krushevë 33, në Pozharan
26, në Gjurishtë tetë, në Ohër
gjashtë, ndërsa në Tetovë një
centimetër, informojnë nga
Drejtoria për Punë Hidrome-
teorologjike.

Temperatura më të ulëta
prej -4 gradë janë matur në
Berovë, -2 në Kriva Pallankë
dhe Mavrovë, zero në Tetovë,
Manastir dhe Shkup Petrovec,
një gradë në Pretor, Pozharan,

Ohër, Shtip, Prilep, dy gradë
në Vinicë, Strumicë, Krushevë,
Shkup, Topollcan, Gjurishtë
dhe Dibër, katër në Demir
Kapi, gjashtë në Gjevgjeli dhe
shtatë në Dojran.

Moti sot do të jetë kryesi-
sht me vranësira. Gjatë natës
do të ketë reshje të përkohsh-
me të shiut ndërsa në male
dëborë. Temperaturat maksi-
male do të jetë në interval

prej tetë deri 13 gradë.
Në Shkup do të mbajë

mot i ngjashëm, gjatë ditës
kryesisht i vranët. Në orët e
mbrëmjes do të ketë shi të
përkohshëm. Temperatura
maksimale do të arrijë deri në
nëntë gradë.

Prej nesër pason periudhë
e motit kryesisht të vranët me
reshje të përkohshme lokale
të shiut, ndërsa në disa vende
më të larta dhe nëpër male të
dëborës. Temperaturat do të
ulen për edhe disa gradë.

Disa pjesë të Maqedonsië nën borë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZGJIDHET DILEMA RRETH DEPONISË RUSINO

Në qershor 
fillon ndërtimi 
Taravari:”Nuk ka shkrirje
të Ndërmarrjeve Publike
Komunale, pra secila
komunë vet menaxhon
me mbeturinat por
vetëm si deponi rajonale
do të jetë ajo në Rusino
duke i plotësuar të gjitha
kushtet ekologjike.”

Koha
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Ministria e Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e  Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut publikon  
shpallje për punësimin  e 2 (dy) personave 
 
Ministria e Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e  Republikës së  Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në bazë të nenit 22, 
neni 23, neni 24, neni 25, neni 26, neni 27, nga Ligji për Marrëdhënie Pune (‘’ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " nr. 62/05, 106/08, 
161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15  27/2016), 
ndërsa ne lidhje me nenin 22 paragrafi (1), alineja 2 e Ligjit për te Punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare" nr. 27/14 dhe 199/14), dhe 
Rregullorja për organizimin e brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë, Byroja për përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut nr. 20-154 / 2015-1 të vitit 06.11.2015. Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës ne Ministrinë e Drejtësisë Byroja 
për përfaqësimin e  Republikës së  Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nr. 20-154 / 2015-2 prej  11/06/2015 publikon 
 

NJOFTIM NR. 1/2018 
PËR PUNËSIMIN E 2 (DY) PUNONJËSVEME KOHË TË CAKTUAR DERI MË 31 DHJETOR 2018 NË MINISTRINË E DREJTËSISË 

– BYROJA PËR PËRFAQËSIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PARA GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E 
NJERIUT 

 
Ministria e Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e  Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut publikon  shpallje për 
punësimin  e 2 (dy) personave përmes vendosjes së marrëdhënieve të punës për një kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 31 dhjetor te vitit 2018 
për pozicionet e më poshtme: 
 
1. Një punonjës, 
- Në Byronë për përfaqësimin e  Republikës së  Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në Departamentin për ekzekutimin e 
masave të veçanta dhe të përgjithshme të caktuara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në vendin e punës Bashkëpunëtor i ri për 
propozimin e masave të veçanta për ekzekutim sipas aktvendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, me titull Bashkëpunëtor i 
ri. 
 
Kualifikimet e duhura: 
Arsimi: Shkencat Juridike, të paktën 180 kredi të fituara në bazë të ECTS ose të ketë të mbaruar VII/1 shkallë. 
Përvojë pune: me ose pa përvojë pune 
Njohja e gjuhëve të huaja: Gjuhë Angleze 
Orari ditor i punës: 8 orë (fillimi i orarit të punës nga ora 07.30 ose 8.30, ndërsa mbarimi i orarit punës në 15.30 ose 16.30), punë javore 40 orë 
Paga mujore neto:21 000 denarë. 
 
2. Një punonjës, 
- Në Byronë për përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në Departamentin për përfaqësimin e 
lëndëve kundër Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në vendin e punës Bashkëpunëtor i ri për përgatitjen e 
propozimeve fillestare për mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të drejtat e Njeriut,  me titull bashkëpunëtor i 
ri. 
 
Kualifikimet e duhura : 
Arsimi: Shkencat Juridike, të paktën 180 kredi të mara ne bazë te ECTS ose të ketë të mbaruar VII/1 shkallë. 
Përvojë pune: me ose pa përvojë pune 
Njohja e gjuhëve të huaja: Gjuhë Angleze 
Orari ditor i punës: 8 orë (fillimi i orarit të punës nga ora 07.30 ose 8.30, ndërsa mbarimi i orarit punës në 15.30 ose 16.30), punë javore 40 orë 
Paga mujore neto: 21 000 denarë. 
 
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë: 
- Kërkesë të shkruar personalisht për vendin e punës për te cilin aplikojnë 
- Biografi e shkurtër -  CV me numër  telefoni dhe adresë te përcaktuar  
- Kopje e certifikatës/ Diplomës e nivelit të arsimit te mbaruar që kërkohet për vendin e punës 
- Certifikatë për njohjen e Gjuhës Angleze dhe 
- Kopje e Certifikatës së shtetësisë 
 
Dokumentacioni i nevojshëm të dorëzohet me zarf të mbyllur ne adresën e mëposhtme: 
 

Ministria e Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e  Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
Rruga ,,Dimitrie Çupovski’’ nr. 9, 1000 Shkup 

(me emërtim ,,për shpalljen për punësim) 
Për shkak të urgjencës së procedurës, aplikimet dorëzohen  vetëm përmes arkivit të Ministrisë së Drejtësisë – Byroja për përfaqësimin e  Republikën 
e Maqedonisë para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (zyra me numër 9, ne katin e dytë). 
Aplikimet te cilat nuk do të dorëzohen në mënyrën e duhur dhe afatin e përcaktuar si dhe aplikimet të cilat nuk do të përmbajnë dokumentacionin e 
duhur, do të konsiderohen jashtë afatit kohor  dhe të pa plotësuara dhe të njëjtat nuk do të merren parasysh.  
Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar është pesë (5) ditë nga dita e  publikimit të shpalljes në gazetat ditore (duke përjashtuar 
ditën e postimit), pra jo më vonë se 26.02.2018 (e hënë).Pas përzgjedhjes së aplikimeve, kandidatët që kanë dokumentacionin e duhur do të thirren 
për intervistë në hapësirat e Ministrisë së Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut. 
Ministria e Drejtësisë - Byroja për përfaqësimin e  Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut do të përzgjedhë 
brenda afatit të caktuar në bazë të nenit 23 paragrafi 2 i Ligjit për Marrëdhënie Pune. 
Kontakt personi: 
Irena Cuculoska 
Telefoni: 02/3116-493 . 148   
e-mail: irenacuculoska@mjustice.gov.mk 

U.D. Drejtor i Byrosë për përfaqësimin e RM para  
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

                     Danica Djonova 

 
Në bazë të nenit 54, 63, 64, 125, 131, 132, 133, 134 dhe 135 të Ligjit për arsim sipëror, nenit 3 paragrafi 1 të Ligjit 

për të punësuarit në Sektorin publik, dhe nenit 22 paragrafi 3 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune 
 
 

UNIVERSITETI “GOCE DELLÇEV” – SHTIP 
Publikon 

KONKURS 
Për zgjedhjen e mësimdhënësve të njësive në kuadër të Universitetit  

 
1.   FAKULTETI PËR SHKENCA NATYRORE DHE TEKNIKE  
1.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën – mësimore shkencore: 
-Paleontologjia dhe Gjeologjia rajonale - (1 realizues) për kohë prej pesë vjet 
1.2 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën – mësimore shkencore: 
-Ventilimi dhe mbrojtja teknike - (1 realizues) për kohë prej pesë vjet 
 

 Kriteret për zgjedhje: 
   Për docent mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore në 
të cilën zgjidhet, sukses mesatar prej së paku tetë në studimet e ciklit të parë dhe të dytë për secilin cikël veç e veç, së 
paku katër punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën përkatëse në revistat shkencore ndërkombëtare ose 
publikime shkencore ndërkombëtare ose dy punime shkencore në revistë shkencore me impakt faktor në pesë vitet e 
fundit, arritje në aplikimin e rezultateve hulumtuese dhe aftësi për realizimin e llojeve të veçanta të veprimtarisë për 
arsim sipëror dhe notë pozitive nga vetëevaluimi. Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të 
caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip. 
 -Për profesor me korrespodencë mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga 
sfera shkencore në të cilën zgjidhet, së paku pesë punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën përkatëse në 
revistat shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare ose tre punime shkencore në revistë 
shkencore me impakt faktor në pesë vitet e fundit, pjesëmarrje në projekte shkencore-hulumtuese, gjegjësisht arritje të 
theksuara në aplikimin e rezultateve hulumtuese, kontribut në aftësimin e mësimdhënësve të rinj dhe i cili ka treguar 
aftësi për realizimin e llojeve të veçanta të veprimtarisë për arsim sipëror dhe notë pozitive nga vetëevaluimi. 
Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe 
Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit 
“Goce Dellçev” – Shtip. 
 -Për profesor të rregullt mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera 
shkencore në të cilën zgjidhet, së paku gjashtë punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën përkatëse në 
revistat shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare ose katër punime shkencore në revistë 
shkencore me impakt faktor në pesë vitet e fundit, i cili ka marrë pjesë ose ka udhëhequr në projekte shkencore-
hulumtuese dhe ka dhënë kontribut në aftësimin e mësimdhënësve të rinj dhe i cili ka treguar aftësi për realizimin e 
llojeve të veçanta të veprimtarisë për arsim sipëror dhe notë pozitive nga vetëevaluimi. Kandidatët duhet të plotësojnë 
edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën 
për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip.  
- Orari i kohës së punës dhe pagesa: 
- Orari ditor i punës prej 08:30h. deri 16:30h. 
- Orari javor i punës – 40 orë punë (prej ditës së hënë deri në ditën e premte) 
- Neto paga themelore për: Docent -38.143,00 den.; Profesor me korrespodencë - 43.660,00 den.; Profesor i 
rregullt - 50.311,00 den;;  
Dokumentet e nevojshme për kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor, mësimor – shkencor: 
- fletëparaqitje; 
- diplomë për arsim të mbaruar përkatës – për punim të mbrojtur të magjistraturës/doktoraturës (një kopje të diplomës 
në origjinal dhe tre kopje të vërtetuara në noter; diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me 
ekuivalencë të notave); 
- certifikatë për provimet e dhëna të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve 
- biografi të shkurtë (në katër kopje); 
- listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale 
- nga një kopje të punimeve; 
- vërtetim se njeh një prej gjuhëve të huaja  
- një kopje të punimit të doktoratës; 
- certifikatë të shtetësisë; 
 Konkursi zgjatë 8 ditë pune nga dita e publikimit. 

Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë në nenin 131 të Ligjit për arsim sipëror (deri në 6 muaj nga 
publikimi i konkursit). 
Dokumentet të dorëzohen në arkivin e: 
1. Fakulteti për shkenca natyrore dhe teknike – rr. “Goce Dellçev” nr. 89. Shtip; tel. 032-550-550 
Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh  

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1, pika 1 dhe 2 paragrafi 3 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe 3 e Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
167/2015-teksti i pastruar) dhe nenit 70; nenit 71 dhe nenit 77 të Ligjit për arsim të mesëm – tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
52/2002); nenit 32 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 67/2004; 33/2010; 18/2011; 
24/2013 dhe 41/2014) dhe në bazë të Vendimit nr. 02-163 të datës 13.02.2017 për nevojat për punësim të kuadrit mësimor për vitin shkollor 
2017/2018, në pajtim me pëlqimin e marrë nga MASH të RM me nr. vep. 12-11447/4 të datës 18.01.2018 si dhe në pajtim me lajmërimin për 
mjetet e siguruara financiare nga Ministria e financave të RM për punësim për kohë të pacaktuar në shkollat e mesme të Komunës së Manastirit 
në bazë të financimit të vjetër me nr. vep. 12-13883/5 të datës 09.01.2018 dhe të MASH të RM se në Buxhetin e MASH për fitin aktual fiskal 
2018 janë siguruar mjete financiare për punësim për kohë të pacaktuar të vendet e punës së theksuar në Pasqyrën e shfaqur numër 6 ndaj 
lajmërimit të MASH të RM – financim i vjetër u.d Drejtori i SHMK “Taki Daskallo” – Manastir publikon: 
 

SHPALLJE  
 

Për plotësimin e vendeve të punës – mësimdhënës për realizim të detyrave të punës në shkollë për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018 
më së gjati deri më 31.08.2018 dhe pranim të punëtorëve – personel teknik për kohë të pacaktuar. 
 
1. Mësimdhënës të arsimit qytetar dhe sociologjisë ....................................1 realizues  
me orar jo të plotë të orëve për 9 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 9.694,00 den. 
 
2. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase............................................1  realizues 
me orar të plotë të punës (zëvendësim për punëtorin në pushim mjekësor), neto pagesa fillestare 21.542,00 den. 
 
3. Mësimdhënës të lëndëve profesionale ndërtimore-gjeodezike...........................1  realizues 
me orar jo të plotë të orëve për 12 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 12.925,00 den. 
 
4. Mësimdhënës të lëndëve profesionale ndërtimore-gjeodezike...........................1  realizues 
me orar jo të plotë të orëve për 10 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 10.771,00 den. 
 
5. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të hotelerisë...........................................1  realizues 
me orar jo të plotë të orëve për 17 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 18.310,00 den. 
 
6. Mësimdhënës të gjuhës latine..........................................................................1  realizues 
me orar jo të plotë të orëve për 8 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 8.617,00 den. 
 
7. Mësimdhënës të edukatës muzikore...................................................................1  realizues 
me orar jo të plotë të orëve për 17 orë mësimore në javë, neto pagesa fillestare 18.310,00 den. 
 
8. Mësimdhënës të fizikës ....................................................................................1  realizues 
me orar të plotë të punës (zëvendësim për punëtorin në funksion të u.d drejtor), neto pagesa fillestare 21.542,00 den. 
 
9. Mirëmbajtës të higjienës....................................................................................3  realizues 
për kohë të caktuar me orar të plotë të punës, me neto pagesë fillestare 12.000,00 den. 
 
KUSHTET: Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje të jenë shtetas të RM, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
marrëdhënie pune, kandidatët për vendet e punës mësimdhënës të përmbushin edhe kushtet e përcaktuara me Ligjin për arsim të mesëm dhe 
Normativin për mësimdhënës të sjellë nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës së RM. 
Kontrolli për njohuri të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik për vendet e punës për mësimdhënës do të bëhet më datë 28.02.2018 (e 
mërkurë) me fillim në ora 10:00 në lokalet e shkollës. 
Zgjedhja në bazë të shpalljes do të realizohet në afat prej 30 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
Kandidati i zgjedhur i cili për herë të parë lidhë marrëdhënie të punës në arsim – në mësim do të jetë praktikant.  
Themelimi i marrëdhënies së punës për vendet e punës – mësimdhënës është për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018, ndërsa më së 
gjati deri më 31.08.2018. 
Orari i punës për të gjithë realizuesit për mësimdhënës me orar të plotë të punës është shpërndarë në 5 ditë pune në pajtim me orarin e 
përgjithshëm të orëve për vitin shkollor 2017/2018 (orari paradite është prej ora 7:15 deri në ora 13:15 ndërsa orari pasdite është prej ora 13:30 
deri në ora 19:20), ndërsa për mësimdhënësit me orar jo të plotë të punës gjatë ditëve të punës në pajtim me orarin e përgjithshëm. 
Pagesa themelore (në shumë neto) për orarin e plotë të punës për mësimdhënës me provim të dhënë profesional është 21.542,00 denarë, 
ndërsa pa provim të dhënë profesional (praktikantët) 17.234,00 denarë. 
Për marrëdhënien e punës me orar më të shkurtë se orari i plotë i punës paguhet pagesa fillestare në shumë të përpjesëtuar me orarin e punës 
për të cilin punëtori lidhë marrëdhënien e punës. 
Orari i punës për vendin e punës – mirëmbajtës të higjienës me orar të plotë të punës 40 orë punë të shpërndarë në 5 ditë pune gjatë javës së 
punës, me neto pagesë fillestare prej 12.000,00 denarë plus shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5 % për secilin vit të stazhit të punës, 
me orar të punës me dy ndërrime – ndërrimi i parë prej ora 06:00 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 12:30 deri në ora 20:00, si dhe 
kujdestari në një të shtune të punës me orar pune me dy ndërrime – ndërrimi i parë prej ora 06:00 deri në ora 13:00 dhe ndërrimi i dytë prej ora 
13:00 deri në ora 20:00. 
Krahas fletëparaqitjes për shpallje në të cilën është e domosdoshme të shënohet kontakt telefoni, kandidatët të parashtrojnë edhe origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter të dokumenteve se i përmbushin kushtet për vendin e punës për të cilin konkurrojnë, edhe atë: 

- Diplomë për arsimin e mbaruar dhe profil të arsimit në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë të shtetësisë së RM në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për përgatitje të arritur pedagogjike-psikologjike dhe metodike në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 

Për vendin e punës me numër rendor 9 kandidatët të kenë të mbaruar arsimin fillor/të mesëm si dëshmi të parashtrojnë dëftesë ose diplomë 
për arsimin e mbaruar përkatës (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) dhe certifikatë të shtetësisë së RM. 
Shpallja do të publikohet në gazetë ditore dhe do të zgjasë 5 (pesë) ditë, ndërsa do të fillojë t rrjedhë me ditën e publikimit në shtypin ditor. 
Dokumentet sipas shpalljes të parashtrohen personalisht ose përmes postës në adresën SHMK “Taki Daskallo” Manastir, rr. “Dimitar Ilievski – 
Murato” nr. 37 (ish rr. “Boris Kidriç”)  
 
Informata më të detajuara në tel. 047-220-192 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
 

SHMK “Taki Daskallo” Manastir 
u. d Drejtor  

M-r Elizabeta Naumovska  

KOMUNA E GOSTIVARIT 

 

GOST VAR BELED YES  

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 
tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406

 
 
Nr. 18-80/6 
15.02.2018 vit 
Gostivar  

    Lënda:  Njoftim për pjesëmarrje  në Prezantim publik dhe Anketë 
publike  
 
       Të nderuar,  
      Në vijim është procedura për pranim të Projektit Arkitektoniko-
Urbanistik (PAU) për parcelën ndërtuese –B. 26.2  nga PDU në 
një pjesë të bllok 26 për KK Gostivar-1 me dedikim B2 - 
Komuna e Gostivarit  
 
Në lidhje me këtë, dhe në pajtim me nenin 35 paragrafin (3)  nga Ligji për 
planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16 dhe 163/16 ), Ju ftojmë që të merrni pjesë në prezantimin dhe 
anketën publike që do të mbahet në mjediset e Komunës së Gostivarit më dt. 
21.02.2018 (e mërkurë) në ora 13:00.  Njëherit Ju njoftojmë se anketa 

publike do të zgjasë prej 22.02.2018 vit  deri më 02.03.2018 çdo ditë 
pune prej orës 08:00-16:00 dhe gjatë asaj periudhe, do të mund t’i 
dorëzoni propozimet ose vërejtjet e Juaja në formë elektronike nëpërmjet 
sistemit e – urbanizëm, ose në formë të shkruar në Qendrën për Shërbime 
Publike të Komunës së  Gostivarit 
 

    Gjithashtu, Ju njoftojmë se në pajtim me nenin 35, paragrafi (9) të Ligjit
të potencuar, nëse nuk dorëzoni propozime ose vërejtje Tuaja  në kohëzgjatjen
e anketës publike, Komisioni për realizim të prezantimit dhe anketës publike
do të konsiderojë se zgjidhja e planifikuar është pranuar nga ana Juaj,
gjegjësisht se nuk keni vërejtje mbi të njëjtën.   
Përpiloi:Kadrije Aliu,ida 

Lejoi :Sefedin Bilalli ,ida 
Kryetari i Komunës 

                                                               Arben Taravari 
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015 dhe 27/2016 , 
tekst i pastruar), dhe nenit 79-d, 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/2008) dhe Pëlqimit nga MASH 
nr. 12-1122/1 të datës 30.01.2018 dhe 12-370/2 të datës 01.02.2018 dhe pëlqimit të Komunës së Çairit nr. 09--328/10 të datës 
05.02.2018 dhe nr. 09-53/3 të datës 15.02.2018 SHF “Hasan Prishtina” Shkup – Çair publikon  

 
SHPALLJE 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në vijim  
 

Deri më 31.08.2018 -  
1. një mësimdhënës të mësimit klasor për mësimin në gjuhën maqedonase me 20 orë mësimore (40 orë pune) dhe neto pagesë 

prej 20.618,00 den. 
Për kohë të pacaktuar të punës 

2. një kontabilist me 40 orë punë dhe pagesë prej 20.618,00 den. 
3. një sekretar teknik i cili kryen punët e arkës dhe punë të tjera me 40 orë pune dhe pagesë prej 17.000,00 denarë 
4. një mirëmbajtës të higjienës me 40 orë pune dhe pagesë prej 12.000,00 denarë.  
 
Orari i punës së mësimdhënësve është me dy ndërrime prej ora 7,30 ndërrimi i parë dhe prej 13,30 ndërrimi i dytë, ndërsa 

përfundon në pajtim me orarin e orëve për vitin shkollor 2016/17. 
Orari i punës së kontabilistit dhe sekretarit teknik është prej ora 07.30 deri në ora 15.30. 
Orari i punës së mirëmbajtësit të higjienës në dy ndërrime prej ora 07.00 deri në ora 15.00 dhe prej ora 10.00 deri në ora 18.00. 
Punëtorët do të kenë të drejtën për pushim ditor, javor dhe vjetor në pajtim me LMP. 
Kandidatët në pikën 1 krahas kushteve të parapara me LMP, duhet të plotësojnë edhe kushtet sipas nenit 79-d, 80 dhe 82 të 

Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08), ndërsa kandidatët në pikën 2 – diplomë për arsim të mbaruar Fakulteti 
ekonomik, kandidatët nën pikën nr. 3 të kenë të mbaruar arsimin e lartë, kandidatët nën pikën nr. 4 të kenë arsim fillor të mbaruar.   

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
-lutje dhe biografi të shkurtë  
-dokument për arsim të mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
-certifikatë të shtetësisë  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit të shpalljes. Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 5 (pesë) 

ditëve të punës pas përfundimit të shpalljes. Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh 
gjatë shqyrtimit.  

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në SHF “Hasan Prishtina” – Çair, rr. Kosta Abrasheviq nr. 7 Shkup. 

 Në bazë të nenit 17  nga Rregullorja për mënyrën e organizimit dhe realizimit të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira 
të nxënësve të shkollave fillore nr. 07-9992/2 nga 05.06.2014 prej MASH, SHFK “ Kongresi i Manastirit” – Shkup-Çair shpall 
 

SH P A LL J E    P U B L I K E 
Për mbledhjen e ofertave 

 
SHFK “Kongresi i Manastirit”- Shkup, rr. “Petre Georgiev” nr. 22,  organizon ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për nxënës 

në vitin shkollor 2017/2018 në pajtim me Programin për aktivitetet e shënuara: 
  -Ekskursion njëditor për nxënësit nga klasa e VI-IX Shkup-Kodra e Diellit. 
 -Ekskursion tre-ditorë për nxënësit nga klasa e IX Shkup Strugë –Shkup 
 -Mësim në natyrë për nxënësit nga klasa e V- Majski Cvet, Strugë 
 
Kushtet minimale që duhet ti plotësojë ofertuesi : 
-Të jetë i regjistruar sipas dispozitave të RM-së në kohë të detyrës turistike,Vendim nga Regjistri i RM 
-Të ketë realizuar me sukses së paku 3 ekskursione shkollore dhe aktivitete të tjera të lira në 3 vitet e fundit 
-T”i plotësoj kushtet për transport të grupe fëmijësh në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion të rrugëve dhe Rregullores 

për kërkesa të veçanta teknike të automjeteve me të cilat transportohen grupet e fëmijëve 
Oferta e ofertuesit i cili nuk i plotëson kushtet minimale do të jetë e refuzuar nga ana e Komisionit si e papranueshme. 
 
Dokumentet qe duhet ti dorëzojë ofertuesi: 
-Dokument nga Regjistri të veprimtarisë së regjistruar DRD-formularë, licencë kryerje të aktiviteteve turistike) 
-Kopje nga marrëveshja dhe vërtetim për realizimin me sukses së paku 3 ekskursione shkollore dhe aktivitete të tjera të lira në 

vitet e fundit për çdo ekskursion veç e veç 
-Deklaratë që i plotëson kushtet për transport të grupe fëmijësh në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion të rrugëve dhe 

Rregullores për kërkesa të veçanta teknike të automjeteve me të cilat transportohen grupet e fëmijëve 
Në ditën e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i zgjedhur paraqet një garanci bankare për kryerjen e cilësisë së ekskursionit dhe 

aktivitete të tjera të lira në vlerë prej 5% të vlerës totale të kontratës.    
 Ftohen ofertuesit e interesuar  të dorëzojnë ofertat  në bazë të dokumentacionit të cilin mund ta marrin në shkollë deri më  

23.02.2018 çdo ditë pune nga ora 8:00-14:00 te sekretari i shkollës. 
Tel. për kontakt 3296-713 
e-mail kongresimanastirit1@hotmail.com 

I. Nr. 324/2014 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
(në bazë të nenit 46-b, të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, Gazeta Zyrtare nr. 8 të datës 17.01.2008) 

 
Përmbaruesi Vanço Markovski duke vepruar me propozim të kreditorit Eshref Ajruli, përmes aut. avokatit Branko Trajkovski nga 

Tetova dhe vendbanim në rr. Drenoec – Poroj nr. 8, kundër borxhliut Husein Memedi nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubo 
Bozhinovski Pish nr. 69, dhe borxhliut pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në 
Tetovë, për shkak të realizimit në holla në shumë prej 24.600.000,00 denarë më datë 15.02.2018     

FTON  
Borxhliun pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në Tetovë të paraqitet në zyrën e 
përmbaruesit Vanço Markovski në rr. Ilindenska nr. 64 Tetovë, për parashtrim të akteve në vijim: procesverbal I. nr. 324/2014 të datës 
19.12.2017, të përpiluar në bazë të nenit 84 paragrafi 8 të LP, Procesverbalin për zbrazjen dhe dhënien në pronësi të patundshmërisë I. 
nr. 324/2014 të datës 19.12.2017, të përpiluar në bazë të nenit 226 paragrafi 1 dhe 189 paragrafi 3 të LP, Procesverbal për shitjen 
publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, të përpiluar në bazë të nenit 175 paragrafi 4 nga LP, Konkluzion për shitjen e dytë 
publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, Konkluzion për përcaktimin e vlerës për shitjen e dytë I. nr. 324/2014 të datës 
07.02.2018, NË AFAT PREJ 1 (NJË) DITE, duke llogaritur nga dita e publikimit të fundit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor.  

PARALAJMËROHET borxhliu pengmarrës Imer Shaqiri se mënyra e këtillë e dorëzimit llogaritet si dorëzim në rregull dhe se 
për pasojat negative që mund të dalin i bartë vet pala.  
 Kjo shpallje paraqet PUBLIKIMIN E DYTË të thirrjes publike  

PËRMBARUES 
Vanço Markovski 

Shija , ngjyra dhe era e jo e
zakonshme e ushqimeve,  por
edhe prezenca e mykjes në bukë ,
insekte dhe krimbave në prodhi-
met ushqimore . Këto janë ndër
ankesat më karakteristike të kon-
sumatorëve ndaj Agjencisë për
Ushqim dhe Veterinari . 

Konsumatorët në vitin e kaluar
kanë parashtruar 316 ankesa, prej
të cilave 144 kanë qenë të arsyesh-
me ose të konfirmuara , ndërsa 172
kanë qenë të pabaza. Numri më i
madh i ankesave apo 190 kanë të
bëjnë me ushqimin me prejardhje
jo prej shtazëve apo bimore , 36
ankesa kanë qenë për ushqimin
me prejardhje prej shtazëve, si mi-
shi dhe organet e brendshme si
dhe qumështi, kosi, djathi dhe
vezë , ndërsa  90 ankesa ka pasur
për mbrojtjen shëndetësore  dhe
mirëqenien  e kafshëve.

Vetëm deri në fundin e muajit
korrik , në departamentin për
mbrojtjen e konsumatorëve pranë
Agjencisë për Veterinari dhe Ush-

qim janë parashtruar 190 ankesa
që kryesisht kanë të bëjnë me ve-
titë e ndryshuara organoleptike të
ushqimit si shija, ngjyra dhe era e
mishit, peshkut, pemë perimeve ,
bukës …. Qytetarët janë ankuar
edhe për prezencën e krimbave,
mizave , qelqit apo metalit në ush-
qime, ndërsa janë ankuar edhe
për prezencën e mykut në bukë,
drithëra, pemë perime , qumësht,
ëmbëlsira etj. Ankesa ka edhe  për
kushtet johigjienike në objektet
hoteliere për pajisjen dhe apara-
turat, si dhe manipulimin me ush-
qimin. Ankesa ka pasur edhe për
ushqimin me afat të skaduar të
përpunimeve të mishit dhe qumë-
shtit , ndërsa janë paraqitur edhe
dyshime për helmim me ushqim.

Nga  Agjencia për Ushqim dhe
Veterinari e Maqedonisë thonë se
inspektorët në vazhdimësi kon-
trollojnë dhe monitorojnë të
gjitha produktet, qoftë ato që
prodhohen në Maqedoni  apo ato
që importohen, dhe nuk lejojnë
konsumimin e atyre që konside-
rohen të rrezikshme për shëndetin
e konsumatorëve. Nga ky dikaster
shtojnë se  qytetarët në Maqedo-
ni konsumojnë ushqim të sigurt
për shëndetin e tyre që mbështe-
tet edhe me faktin se përgjatë vi-
tit 2017 janë regjistruar gjithsej
nëntë helmime me ushqim.
Gjithashtu në mënyrë të rregullt
kontrollohet edhe importi i ush-
qimit në bazë të programit vjetor
ku krahas kontrolleve të rregullta

, reagohet edhe në bazë të dyshi-
meve që fitohen nga përmes siste-
mit evropian për informim të sh-
pejtë, RASFF. Në rast se
konstatohet se ndonjë kamion me
dërgesë të ushqimeve nuk i kënaq
normat ligjore të Maqedonisë,
atëherë i njejti kthehet mbrapsht
apo shkatërrohet.

Në kuadër të kompetencave të
saja që të kontrollojë jo vetëm im-
portin e ushqimit nga jashtë por
edhe punën e operatorëve me
ushqim si mishtoret, restorantet
apo edhe fabrikat e ushqimit, në të
ardhmen ndër të tjerash do të
koncentrohet edhe në kontrollin e
ushqimeve të keteringut apo ush-
qimit të gatshëm që përgatitet për
festa apo celebrime të ndryshme,

si dhe të vendosjes së sistemit ven-
dor të Maqedonisë të  alarmimit të
shpejtë ngjashëm me atë evro-
pian që do të mundësojë të fi-
tohen informacione të shpejta
dhe vlerësimet për rreziqet e
mundshme dhe paraqitjen e ush-
qimit jot ë sigurt për konsum të
popullatës. 

Ndryshe  konsumatorët çdo do
problem  apo dyshim lidhur me
ushqimin jo të sigurt për konsum
mund ta paraqesin në Agjencinë
për Ushqim dhe Veterinari në
Shkup,ose në njësitë rajonale
nëpër Maqedoni ,  gojarisht, me
shkrim , përmes postës elektro-
nike , ose përmes linjës falas te-
lefonike për konsumatorët  0800 3
22 22.(F.P.)

ANKESAT PËR SIGURINË E USHQIMIT Konsumatorët në
vitin e kaluar kanë
parashtruar 316
ankesa. Qytetarët
janë ankuar edhe
për prezencën e
krimbave, mizave ,
qelqit apo metalit në
ushqime, ndërsa
janë ankuar edhe
për prezencën e
mykut në bukë,
drithëra, pemë
perime , qumësht,
ëmbëlsira etj.

Publicitet

Bukë e mykur
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Rr
ritja e kontakteve di-
plomatike kohët e
fundit midis Athinës
nga njëra anë dhe

Shkupit e Tiranës nga ana tjetër
mund të sjellin këtë vit mbylljen e
një sërë problemesh dypalëshe, të
cilat përbëjnë prej shumë kohësh
kratere të heshtura tensioni në
Ballkan. Problemi kryesor me ka-
rakter rajonal është ai i emrit të
I.R.J. të Maqedonisë dhe si rezultat
marrëdhëniet e saj me aktorë glo-
balë, si Bashkimi Evropian, O.K.B.
dhe N.A.T.O. Nëse do të analizojmë
politikën e jashtme greke në çë-
shtjen e emrit nevojitet të veçohen
të paktën katër kolona kryesore.

Kolona e parë lidhet me kon-
tekstin historik të cilit grekët i më-
shojnë më së shumti. Për ta Ma-
qedonia e antikitetit përbën pjesë
të pandarë e themelore të civilizi-
mit grek, me kulminacion pe-
riudhën e Aleksandrit të Madh.
Ardhja dhe shkrirja e Perandorisë
Osmane shekuj më vonë, ndikoi
në “ndarjen” e krahinës së Maqe-
donisë antike në tre vilajete krye-
sore, atij të Selanikut, të Monasti-
rit dhe të Kosovës. Ky proces
vazhdoi më tej me krijimin dhe
konsolidimin e shteteve-kombe në
shekullin e 19-të dhe 20-të, ku
molla e ndaluar u bë themelimi i
Republikës Popullore të Maqedo-
nisë në vitin 1945 si një nga gja-
shtë republikat federale të Jugosl-
lavisë. Si rrjedhojë, ndërtimi i
identitetit kombëtar të këtij vendi
gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë,
por edhe pas saj, forcoi
ndërgjegjen kolektive të banorëve
në lidhje me pjesën e tyre të histo-
risë, ku kjo e fundit vendosej ta-
shme përballë antikitetit të refe-
ruar nga Grekët

Kolona e dytë është rezultat i
kontributit akademik që ka dhënë
inteligjenca tek të dyja vendet.
Nëse në Shkup pedagogët i kanë
mëshuar ndërtimit të identitetit
kombëtar, ose nën-kombëtar në
rastin e Jugosllavisë, në vendin
fqinj ekzistonte një situatë tjetër
për një periudhë pothuajse dy-
shekullore. Kështu, kryesisht gjatë
shekullit të 19-të dhe atij të 20-të
Grekët i kundërviheshin identitetit
bullgar si “armiku” kryesor dhe ir-
redentist që kërkonte të shtrihej
deri në brigjet e Selanikut. Vetëm
pas viteve 1990 dhe kryesisht pas
hyrjes së Bullgarisë në Bashkimin
Evropian shënjestra e inteligjencës
greke u zhvendos nga Bullgaria tek

ajo që njihet sot si I.R.J. e Maqedo-
nisë.

Kolona e tretë përbëhet nga re-
torika politike. Qeverisja
dhjetëvjeçare e Nikola Gruevskit
në Shkup kombinoi retorikën e po-
litikës së brendshme nga njëra anë
me mitizimin e Maqedonisë an-
tike si pjesë e identitetit kolektiv të
këtij vendi nga ana tjetër. Kështu,
pamë vendosjen e emrit dhe fi-
gurës së Aleksandrit të Madh në
aeroportin e Shkupit, por edhe
mbushjen e shesheve me statuja
dhe emra rrugësh.

Përdorimi i mitit në politikën e
brendshme duket se po ndryshon
sot tek lidershipi i ri dhe kjo vihet
re në gatishmërinë që po tregon
kryeministri Zoran Zaev për uljen
e karakterit nacionalist të politikës
së brendshme në favor të negocia-
tave me Greqinë, ndonëse me ko-
ston e dobësimit të popullaritetit
të tij tek votuesit. Nga ana tjetër e
kufirit, politika greke e ka më të
vështirë ndërmarrjen e hapave po-
litikë që prekin identitetin e opi-
nionit publik grek, sepse ky i fundit

në pjesën më të madhe të tij vazh-
don ti mëshojë historisë së antiki-
tetit dhe nuk pranon të përditë-
sohet me realitetin që ekziston
aktualisht. Manifestimet gjigante
të Grekëve në Selanik dhe Athinë,
edhe pse indirekt shprehin pakë-
naqësinë e qytetarëve ndaj qeveri-
sjes dhe masave shtrënguese fi-
nanciare, nuk ndihmojnë në
kapërcimin e problemeve të vje-
tra në rajon dhe paralelisht mund
t’i hedhin benzinë nacionalizmit
të vendeve të tjera të Ballkanit.
Ngatërrimi i politikës së jashtme
me atë të brendshme e komplikon
akoma më shumë çështjen e emrit
dhe negociatat dypalëshe.

Kolona e katërt dhe me një
rëndësi primare në analizë lidhet
me koniukturat globale dhe ato që
vihen re në rajonin e Ballkanit e
Mesdheut. Dobësia e brendshme
që po tregon sot Bashkimi Evro-
pian po i lë vendin ndikimit të for-
cave të tjera në Ballkan, siç janë
Turqia, Rusia dhe Kina. Destabili-
teti i Bosnjë-Hercegovinës dhe Ko-
sovës, si dhe mungesa e shtetit të

së drejtës në Shqipëri, shihet nga
Athina si shqetësim për aspiratën
evropiane të këtyre vendeve. Si
rrjedhojë, politika e jashtme greke
kërkon të mbyllë sa më parë pro-
bleme dypalëshe me Shkupin dhe
Tiranën, duke e bërë më të lehtë
integrimin e tyre në NATO dhe Ba-
shkimin Evropian. Megjithatë, vo-
nesat e mundshme në zgjidhjen e
problemeve të vjetra mund të fu-
sin në lojë aktorë të tjerë dhe për
pasojë të dobësojnë lidhjet e ven-
deve të Ballkanit perëndimor me
Brukselin. Zgjidhja e përkohshme
që iu dha konfliktit të çështjes së
emrit në vitin 1995 me ndërmjetë-
simin e diplomacisë amerikane,
apo veto-ja kolektive e shtatë ven-
deve në Samitin e N.A.T.O.s në
Bukuresht në vitin 2008, duket se
do të pasohet nga një marrëveshje
e re midis Athinës dhe Shkupit.
Propozimi për një emër të përbërë,
me karakter gjeografik dhe “erga
omnes” synohet të mbyllë një herë
e mirë konfliktin e emrit, gjith-
monë në kushtet e paqes dhe nor-
malitetit në Ballkan dhe Evropë.  

Politika greke e
ka më të
vështirë
ndërmarrjen e
hapave politikë
që prekin
identitetin e
opinionit publik
grek, sepse ky i
fundit në pjesën
më të madhe të
tij vazhdon ti
mëshojë
historisë së
antikitetit dhe
nuk pranon të
përditësohet me
realitetin që
ekziston
aktualisht. 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Vështrim mbi qasjen e Greqisë në
negociatat me Maqedoninë*

Jordan Jorgji
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Mund të luaj edhe dy vite 
Arjen Roben nuk mendon se ka ardhur momenti që ai “të varë këpucët në gozhdë”.
Futbollisti holandez, që është pjesë e Bajernit që nga viti 2009 beson se ka ende për
të dhënë në fushën e blertë. “Ndihem shumë mirë dhe besoj se mund të luaj për një
apo dy vite në nivele të larta. Ky është objektivi im”, thotë Roben. Në fakt, kjo dekla-
ratë e holandezit vjen pas zërave të shumtë që e largojnë nga Bajerni në fund
të sezonit, pasi i përfundon kontrata. “Jam shumë i hapur dhe i nder-
shëm me të gjithë drejtuesit e skuadrës, nuk jam i shqetësuar aspak.
Klubi ka planet e tij duhet të vendosë nëse do të vijojmë bashkëpuni-
min”, përfundoi Roben. 

Jang Bojsi
huazon Seferin
te Vohleni
Shkup, 18 shkurt - Talenti i
Kombëtares shqiptare U-21,
Taulant Seferi është larguar
nga skuadra zvicerane e Jang
Bojs në huazim po brenda sh-
tetit helvet. Futbollisti kuma-
novar është huazuar te skuadra
e Ligës së Dytë zvicerane, Voh-
len, lajm që është bërë i ditur
nga vetë klubi i Jang Bojsit. De-
risa lajmin e konfirmon edhe
vet Seferi për gazetën KOHA.
“Këtë gjysmësezon do të jem
pjesë e skuadrës së Vohlen. E
gjithë kjo u bë me kërkesën
time, pasi mendoja se për tu
rikthyer në formën e dikursh-
me, nevojitet të luaj, ndërsa
këtë do ta bëjë te skuadra e
Vohlen", shprehet për gazetën
KOHA, Seferi. Ndryshe, ish-fut-
bollisti i Rabotniçkit nuk po ar-
rinte të gjente hapësira te
skuadra e Jang Bojs, kjo për
shkak edhe të dëmtimeve të
shpeshta, ndërsa te Vohlen ai
do të tentojë të arrijë maksi-
mumin e formës. "Që nga java e
kaluar jam duke u stërvitur me
Vohlenin. Javën që shkoi nuk
arrita të debutojë për shkak se
nuk e kisha kompletuar doku-
mentacionin e nevojshëm.
Prandaj, me shumë gjasa do të
debutojë këtë javë, pra të
premten kur para tifozëve tanë
do të presim skuadrën e Raper-
svill", përfundoi Taulant Seferi.
Cekim, Seferi është pjesë e
Kombëtares së Shqipërisë U-21,
me të cilët ka luajtur edhe
katër takime. (B.K.)

Shkup, 18 shkurt - Klubi i Mundjes
"Liria" ka fituar titullin në konkur-
rencë të seniorëve në kuadër të
Kampionatit zgjedhor shtetëror i
cili u mbajt në qytetin e Shtipit,
ndërsa në konkurrencë të kadetë-
ve kampione u shpall KM "Ballka-
nec". Me gjithsejtë 45-së pikë, klu-
bi më i suksesshëm në Maqedoni
triumfoi para KM "Ballkanec", e
cila grumbulloi 25 pikë, një më
pak kishte KM "Buçim", e cila u
ndal në pozitën e tretë. "Klubi i

mundjes Liria vazhdoi domini-
min te senioret, duke rrëmbyer
edhe njëherë titullin e kampio-
nit ekipor. Sa i përket garave indi-
viduale, nga klubi ynë dolën tre
kampion te seniorët,  Minir
Rexhepi (57 kg), Riad Rexhepi (65
kg) si dhe Raif Kamberi (70 kg). Të
gjithë mundësit dhanë maksi-
mumin e tyre sot dhe të gjithë
meritojnë lëvdata për paraqitjet
mese dinjitoze në çdo sekondë,
minutë e luftë. Derisa, në konku-

rencen e kadeteve, klubi ynë nuk
regjistroi edhe aq rezultate të
mira, ndërsa në konkurrencën
ekipore u ndal në pozitën e tretë
dhe kishte një vend të parë, dy të
dyta dhe tre të katërta. Kampion
i Maqedonisë për herë të parë te
kadetët u shpall Besir Alili (41-45
kg)", thonë nga KM "Liria".
Ndërkohë, në kategorinë e ka-
detëve, epiteti i më të mirit i kaloi
KM "Ballkanec" me 30-të pikë,
"Tefejuzi" u ndal me pozitën e

dytë me 29-të pikë, ndërsa "Liria"
në të tretën me 16-të pikë. Ndry-
she, në këtë eveniment morën
pjesë 86 mundës në konkur-
rencën e seniorëve, te kadetët 54
dhe 13 vajza, gjithsejtë 153. Deri-

sa, nuk kanë munguar luftërat
kualitative, kurse kampionati për
herë të parë kishte video tekno-
logji për ti parë luftërat, ndërsa
ka kënaqur edhe numri i shikue-
sve. (B.K.)

Bujar KURTAJ

Shkup, 18 shkurt - Derbi shqiptar
ndërmjet Shkupit dhe Shkëndijës
përfundoi me fitore të mysafirëve
nga Tetova me rezultatin 0-3. Një
fitore e merituar e kuqezinjve të
cilët po marshojnë sigurt drejt ti-
tullit të dytë në historinë e tyre. Au-
tor të golave për djemtë e trajnerit
Qatip Osmani i shënuan Cuculi,
Hasani dhe Ibraimi. Ndryshe, pje-

sa e parë nuk solli shumë befasi,
edhe pse lideri aktual diktonte
tempin e lojës dhe kishte inicia-
tivën. Pas një rasti të Ibraimit në
minutën e 33-të mbrojtësi Cuculi
shfrytëzoi asistimin e Hasanit dhe
me kokë mposhti portierin Suad
Zendeli. Deri në përfundim të nde-
shjes Shkupi kishte rast të bara-
zojë rezultatin, mirëpo gjuajtja e
tij me kohë u bllokua nga mbrojtë-
sit kuqezi. Në pjesën e dytë Shku-
pi filloi furishëm, por pa arritur të
rrezikojë portën e portierit Zahov.

Kështu ishte deri në minutën e 81
kur pas një kundërsulmi të kuqe-
zinjve, Ibraimi në mënyrë të pa-
lejuar u ndal nga portieri Zendeli
me çka referi tregoi në 11-të metër-
sh, ndërsa i sigurt nga pika e
bardhë ishte kapiteni Hasani, duke
rritur kështu epërsinë në 0-2. Ky
gol ka shuar  shpresat e
bardhekaltërve për një barazim
eventual, derisa për të vulosur fito-
ren e skuadrës tetovare u përkuj-
des Ibraimi duke shënuar golin e
tretë për Shkëndijën, rezultat me

të cilin përfundoi edhe takimi. Ka
fituar në mënyrë rutinore skuadra
e Vardarit. Me rezultatin 3-0 kam-
pioni aktual mundi Pobedën, duke
ruajtur kështu negativin kundrejt
Shkëndijës prej tetë pikëve. Peli-
steri befasoi Rabotniçkin duke e
mundur me rezultatin 3-2, ndërsa
pa fitues 0-0 përfundoi takimi mes
Akademija Pandevit dhe Skopjes.
Me të njëjtin rezultat përfundoi
edhe takimi i cili u zhvillua të sh-
tunën ndërmjet Renovës dhe Si-
leksit.

Viti 2018 ka nisur mbarë për
atletikën shqiptare, pasi Luiza
Gega dhe Izmir Smajlaj kanë dalë

me medaljen e artë nga Kampio-
nati Ballkanik i sallave të mbyllu-
ra që u zhvillua sot në Stamboll të
Turqisë. Evenimenti u zhvillua në
stadiumin “Atakoy Athletics Are-
na”, aty ku dy ikonat e atletikës sh-
qiptare nuk zhgënjyen me para-

qitjet e tyre, duke marrë medaljet
e arta. Luiza Gega doli e para në
garën e 3,000 metrave, duke
dhënë kohën 9 minuta e 6 sekon-
da, ndërsa Izmir Smajlaj triumfoi
në garën e kërcimit së gjati. Atleti
shkodran dha rezultatin 7,80 me-

tra, një kërcim i mjaftueshëm për
të siguruar vendin e parë dhe va-
rur në qafë medaljen e artë. Një
paraqitje e shkëlqyer e dy atletëve,
që po përgatiten për evenimentet
e rëndësishme ndërkombëtare, si
Evropiani e Botërori.

MUNDJE, KAMPIONATI ZGJEDHOR SHTETËROR

"Liria", pa konkurrencë tek seniorët

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

LIGA E PARË, JAVA E 20-të

Shkëndija mund Shkupin 
dhe marshon drejt titullit

Shkëndija më lehtë se
sa pritej mundi
Shkupin me
rezultatin 3-0, ndërsa
fitore ka arritur edhe
konkurrenti i vetëm i
saj për titull Vardari, e
cila me 3-0 mundi
Pobedën. Ndërkaq,
“lufta” për titull mes
këtyre dy skuadrave
vazhdon edhe pas
javës së 20-të 

REZULTATET: 
A.PANDEV - SKOPJE 0-0 
SHKUPI - SHKËNDIJA 0-3
VARDARI - POBEDA 3-0
PELISTERI - RABOTNIÇKI 3-2
RENOVA - SILEKSI 0-0 

Gega dhe Smajlaj, kampionët e Ballkanit

Koha
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Bujar KURTAJ

Shkup, 18 shkurt - Sporti i tenisit
është njëri prej sporteve më të po-
pullarizuara dhe më të pasura në
botë. Është një sport që individual
por edhe ekipor, sport që është i
përfshirë edhe në vendin tonë. Ak-
tualisht pjesë këtij sporti apo fe-
derate janë edhe dy tenistët shqip-
tar Shëndrit Deari dhe Besir
Durguti. Ky i fundit aktualisht
është më aktiv dhe rregullisht
merr pjesë në turnirë të ndrysh-
me. Ndryshe, Durguti është nga
Shkupi dhe që me këtë sport ka fil-
luar të merret prej moshës tetë
vjeçare, ndërsa për gazetën KOHA,
rrëfen për hapat e parë dhe zbulon
"fajtorin" që e shtyri të merret me
këtë sport. "Me tenis kam filluar te
merrem prej moshës tetë vjeçare.
Të them të drejtën ideja për tu
marr me këtë sport nuk ka qenë e
imja, por e babait, i cili në kohën e
tij ka qenë futbollist. Duke i ditur
lëndimet e shumta që ai i ka pasur,
insistonte dhe kishte dëshirë që
unë dhe vëllai im të merremi me
një sport të panjohur në atë kohë.
Kjo edhe ndodhi dhe siç thash prej
moshës tetë vjeçare po merrem
me këtë sport", filloi rrëfimin e tij
Durguti. 

FILLIMET NË NJË KLUB LOJKAL
ME TRAJNER ARMEN

Hapat e parë tenisti shkupjan i
filloi në një klub lokal në Shkup,
ndërsa interesante është fakti se
trajneri i parë i tij ka qenë nga Ar-
menia. Derisa, përkrahja nga fa-
milja nuk i ka munguar aspak. "Fil-
limet e parë i kamë bërë në një

klub lokal në Shkup me një traj-
ner nga Armenia, i cili në atë kohë
nuk kishte njohuri me gjuhën ma-
qedonase por edhe shqipe. Ka qenë
një situatë interesante derisa u
adaptuam. Sa i përket familjes, ajo
gjithmonë ka qenë pranë meje në
çdo aspekt duke marr parasysh se
sporti i tenisit është një sport
shumë i shtrenjtë, ndoshta më të
shtrenjta në botë, i cili kërkon

shumë udhëtime, stërvitje me traj-
ner të njohur. Me një fjalë, familja
ka qenë dhe akoma është sponso-
ri i vetëm, i cili më ka përkrahur deri
më tani", vazhdoi më tej Durguti. 

KAMPION I MAQEDONISË NË
MOSHAT 10 , 12 , 14 , 16 DHE 18

VJEÇ
Talenti i Durgutit ka ardhur në

shprehje qysh në moshën 10 vjeça-

re, kur ai u bë kampion i Maqedo-
nisë që më pas këtë sukses e ka
përsëritur edhe në moshën 12, 14,
16 dhe 18 vjeçare. "Paraqitja ime e
parë ka qenë në moshën nëntë
vjeçare, kur mora pjesë në një tur-
ne për lojtar deri 12-të vjeç. E nisa
me humbje nga një lojtar vendar, i
cili ishte tre vite më i madh se unë.
Një vit më pas u shpalla kampion
i Maqedonisë dhe këtë sukses e

vazhdova edhe në moshën 12-të,
14-të, 16-të dhe 18të vjeçare, derisa
në kategorinë për senior kam për-
funduar i dyti edhe pse në finale
isha në epërsi ndaj Tomisllav Jo-
tovskit, por lëndimi që e pësova
gjatë ndeshjes, më detyroi ta dorë-
zoj meçin. Gjithashtu në turnirët
evropian kamë shënuar rezultate
të mira, ndërsa do ta kisha veçuar
radhitjen në ATP listën, ku çdo vit
gravitojnë diku mbi 10 mijë lojtar". 

Në pozitën e 1824 në ATP
Gjatë karrierës së tij Besiri ka

arritur shumë fitore, ndërsa tregon
edhe pozitën aktuale në ATP listën
si dhe synimet e tija për të ardh-
men. "Si fitore do ta kisha veçuar
pikën e parë në ATP, mirëpo edhe
fitoren ndaj vëllait të tenistit të
njohur Novak Xhokoviç, Gjorgje.
Aktualisht mbaj pozitën e 1824 në
ATP, ndërsa synimi im në të ardh-
men është që të arrij në mesin e
një mijë të parëve të ATP", përfun-
doi Durguti.  

BESIR DURGUTI, TENIS

Durguti është nga Shkupi dhe që me këtë sport ka filluar të merret prej moshës tetë vjeçare, ndërsa për gazetën KOHA,
rrëfen për hapat e parë dhe zbulon "fajtorin" që e shtyri të merret me këtë sport. Ai aktualisht në renditjen e ATP mban
pozitën e 1824

Të arrij
në mesin 
e një mijë 
të parëve të ATP

Koha
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Eden Hazard është bërë objek-
tivi kryesor i merkatos së verës për
skuadrën e Real Madridit, që pas
një sezoni zhgënjyes kërkon të
rikthehet protagonist në fushë.
Dhe për t’ia dalë mbanë kërkon të
sigurojë me çdo kusht mesfusho-
rin belg, që luan me skuadrën e
Çellsit në Premier Ligë. Për të evi-
tuar ndonjë surprizë, drejtuesit e
skuadrës “merengues” kërkojnë të

mbyllin që tani një marrëveshje
për 27-vjeçarin, duke i ofruar Çell-
sit 100 milionë euro dhe sulmuesin
Geret Bejll. Duket se kjo shumë
dhe përfshirja e Bejll në këtë
marrëveshje mund të bindë drej-
tuesit e Çellsit për të lënë të lirë loj-
tarin, kontrata e të cilit me “blutë”
e Londrës skadon në verën e 2019-
ës. Ai ende nuk ka rinovuar kon-
tratën edhe pse ka thënë se do ta

bëjë këtë gjë së shpejti,por përbal-
lë një oferte të tillë situata mund të
ndryshojë shpejt. Problem mbe-
tet fakti nëse Bejll do të pranojë të
jetë pjesë e marrëveshjes, pasi uel-
lsiani preferon më shumë të luajë
për Mançester Junajted. Në nën-
tor të vitit të kaluar, Hazard pat
deklaruar se e admiron skuadrën e
Real Madridit. “Por unë jam një loj-
tar i Çellsit dhe do të respektoj kon-

tratën”, pat deklaruar Hazard,
ndërsa babai i tij, shtoi: “Nuk mund
të them gjë konkrete, nëse Eden
ka refuzuar shtyrjen e kontratës
apo jo. Por, deri më tani nuk ka pa-
sur asnjë kontakt nga ana e Real”.
Çellsi ka kohë që po punon për të
rinovuar kontratën e Eden Hazard
dhe të portierit Thibaut Kourtoa,
për t’i pasur ata edhe për shumë
sezone të tjera.

Fellaini pritet
t’i bashkohet
Gallatasarajit
Mesfushori belg, Marouane Fel-
laini ka paralajmëruar se do të
largohet nga Mançester Junajtedi
në fund të këtij edicioni. Kontrata
aktuale e mesfushorit nga
Belgjika skadon në fund të këtij
edicioni me klubin anglez.
Mançesteri i ka ofruar kontratë të
re Fellainit por futbollisti nuk ka
pranuar rinovimin. E duket se e
ardhmja e lojtarit do të jetë në
elitën e futbollit turk. Është gji-
ganti nga Stambolli, Gallatasaraj
që ka arritur marrëveshje perso-
nale me lojtarin sipas mediave
angleze. Belgu do të nënshkruajë
një kontratë tri vjeçare me kam-
pionin e shumëfishtë të Turqisë.
30-vjeçari pritet të fitojë një pagë
vjetore rreth shtatë milionë euro
tek skuadra turke. Fellaini iu ba-
shkua Mançesterit në verën e vitit
2013 nga skuadra tjetër angleze
Everton për 33 milionë euro. Në 16
ndeshjet e zhvilluara këtë edi-
cion, belgu ka shënuar katër gola
dhe ka dhuruar një asistim.

Interi dëshiron që të blejë përfundimisht me-
sfushorin brazilian, Rafinja që u bashkua me zik-
latrit me formulën e huazimit në muajin janar. Siç
shkruan ‘Mundo Deportivo’, Interi po përgatit ter-
renin që braziliani të kalojë me titull përfundim-
tar në skuadrën e milaneze në muajin qershor,
kur Interi duhet të diskutojë marrëveshjen e nisur
me formulën e huazimit. Sipas kësaj marrëve-

shje Interi duhet të derdhë në arkën e Barcelonës
35 milionë euro, si edhe 3 të tjera në formën e
bonusit për rezultatet. Braziliani, edhe pse për
momentin nuk ka fituar vendin në formacion,
për shkak të formës së tij jot ë mirë fizike, duket
se preferohet nga trajneri Spaleti, që nga ana e tij
është i bindur të përfundojë shitjen të një prej
Kondgobia, Brozoviç dhe Zhoao Mario.

Hoze Murinjo dhe Maurisio
Poketino duket se do të duelojnë
mes tyre për të zënë vendin e
Unai Emery në krye të skuadrës
Paris Sen Zhermen sezonin e
ardhshëm. Emeri është vënë nën
presion pas humbjes 3-1 me Real
Madridin në ndeshjen e parë të
Çampions Ligës dhe një elimi-
nim nga evenimenti më i rëndë-
sishëm evropian do të thotë
shkarkim nga detyra në fund të
sezonit. Presidenti Nasser Al-
Khelaifi ka shpenzuar miliona
euro për të qenë skuadra kam-

pione e Evropës, por gjërat nuk
duken mirë për skuadrën pari-
sienë. 

Duke parë situatën e krijuar
dhe një eliminim të mundshëm
nga Çampions, drejtuesit e
PSZH-së po mendojnë për të
ardhmen dhe duan që t’ia be-
sojnë stolin një trajneri më ka-
rizmatik dhe me përvojë. Kohët e
fundit MurinJo nënshkroi
shtyrjen e kontratës me Junaj-
ted, për pronarin e PSG-së nuk
është aspak problem të përmbu-
shë kërkesat e trajnerit portugez.

Por Murinjo është në garë me
Poketino, që pëlqehet shumë në
Paris, ekip ku ka luajtur më parë,

ndërkohë që trajneri argjentinas
ka kërkesa edhe La Liga, ku e
kërkon Real Madrid.

Arsenali synon
blerjen e Fekir 
Arsenal është gati të paguajë 50
milionë euro për të marrë Nabil
Fekir nga Lioni, sipas asaj që shk-
ruan “Daily Mail”. Tabloidi brita-
nik pohon se 24-vjeçari është
objektivi kryesor i klubit londinez
që synon të marrë shërbimet e tij
para fillimit të Kupës së Botës, ku
do të jetë pjesë e Francës. Lion
nuk ka ndërmend ta shesë kapi-
tenin, por e kaluara ka treguar se
kundrejt çmimit të duhur ata
mund të pranojnë. Në verën e ka-
luar, Venger autorizoi shpenzi-
min prej 60 milionë eurosh për të
marrë Aleksandre Lakazete, pikë-
risht nga Lioni. Fekir ka luajtur 31
ndeshje në të gjitha veprimtaritë
gjatë këtij sezoni me fanellën e
Lion, duke shënuar 21 gola dhe
duke dhënë 5 asistime. Arsenali
synon ta marrë Fekir para se të fil-
lojë kampionati botëror, sepse
nëse lojtari luan si titullar me
përfaqësuesen e Deshamps, Lioni
do të pretendojë më shumë se 50
milionë euro, çmimi me të cilin
mund të joshet aktualisht presi-
denti Aulas. Vetë futbollisti do ta
pranonte me kënaqësi transferi-
min në Londër ku do të luante në
krah të Ozil dhe Mihkhitarian,
pas shpinës se Aubamejang.
Kohët e fundit flitet se edhe Real
Madridi është i interesuar për loj-
tarin, kësisoj “topçinjtë” po nxi-
tojnë për ta hequr nga kthetrat e
“Los Blancos”.

Murinjo dhe Poketino sfidë për stolin e PSZH-së

REAL MADRIDI NË SULM PËR EDEN HAZARD 

Për të evituar ndonjë surprizë, drejtuesit e skuadrës “merengues” kërkojnë të mbyllin që tani një
marrëveshje për 27-vjeçarin, duke i ofruar Çellsit 100 milionë euro dhe sulmuesin Geret Bejll. Duket
se kjo shumë dhe përfshirja e Bejll në këtë marrëveshje mund të bindë drejtuesit e Çellsit për të lënë
të lirë lojtarin, kontrata e të cilit me “blutë” e Londrës skadon në verën e 2019-ës

Ofron 
100 milionë euro dhe Bejllin

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

Interi kërkon të blejë Rafinjan



14 KOHA PËR SPORT
Koha, e hënë 19 shkurt, 2018 

Futbollisti është shfaqur i dë-
shpëruar, edhe pse origjina e mlle-
fit të futbollistit është e ndryshme
në dy rastet, sikurse ka sqaruar vetë
protagonisti në rrjetet sociale. Epi-
sodi i fundit është ai që lidhet me
sfidën në Liga Evropës, në tran-
sfertë ndaj Astanas, e fituar me
përmbysje nga Sporting me rezul-
tatin 3-1. Koentrao i zëvendësuar
dhe i ulur në bankinë, ia plasi të
qarës, duke marrë ngushëllimin e
shokëve. Futbollisti nuk ka përbal-
luar dot peshën e ofendimeve dhe
jo vetëm, të shërbyera në breshëri
nga tifozeria vendase, praktikisht e
tërbuar. Kore, pështyma dhe
madje hedhje çakmakësh për një
situatë që ka lënë të dëmtuar fut-
bollistin e Real Madridit. Ky i fundit
është ankuar edhe për sjelljen e
futbollistëve kundërshtarë, prota-
gonistë të një loje shumë agresive.
Ishte vetë Koentrao ai që ka sqa-

ruar gjithçka nëpërmjet një posti-
mi në profilin e tij zyrtar në "Face-
book": 

“Si është e mundur të përballo-
sh një ndeshje të tërë duke u sharë
e ofenduar, madje edhe i dhunuar
nëpërmjet sulmit me çakmakë? Si
është e mundur të ndëshkohesh
kur në të vërtetë unë isha viktima e
një agresioni nga një kundërshtar
që më ka futur gishtin në sy? Të
shoh një tjetër kundërshtar të më
hedhë topin në një rivënie anëso-
re? Është kulmi, të duhet të kalosh
përmes një tuneli dhe të jesh
subjekt i sharjeve, pështyrjeve dhe
sulmit me çakmak, në një defekt të
theksuar të sigurisë, që dhunon
rregulloren, sepse në këto raste tu-
neli hapet për të mbrojtur futbol-
listët? Përballë gjithë kësaj, vetëm
unë u ndëshkova? Dhe asgjë nuk i
ndodh atyre që bëjnë këto gjeste
dhe sjellje anti-sportive? Jam nje-

ri dhe kam të drejtën e indinjimit,
me sigurinë se do të jem këtu deri
në fund, për të luftuar me të gjitha
forcat e mia”, shkroi Koentrao. Një
skenë që i shtohet asaj të pak ditë-
ve më parë, në sfidën e vlefshme
për kampionatin portugez, kundër
Vitoria Setubal. Pasi u zëvendësua,
portugezi u tërbua, përpara se të
derdhte lotët në bankinë. Por, kësaj
here, ajo që e tërboi dhe e bëri të
humbte kontrollin, kishte qenë
inati dhe mllefi, sikurse sqaroi në
"Instagram": “Jo gjithmonë, brenda
fushës gjërat shkojnë ashtu si
duam ne. Shkuam për të luftuar,

nuk ishim të lumtur dhe kjo na ne-
vrikosi. E përjetoj çdo ndeshje
sikur të ishte e fundit në jetën time.
Nuk më pëlqen të humbas. Dua të
jem kampion me Sportingun tim.
Ndihesha i frustruar dhe reagova
ashtu si jam, origjinal. Jam njeri
dhe jo makineri. I kërkoj falje të
gjithë atyre që bëjnë pjesë në fa-
miljen e Sporting, për atë që kemi
bërë. Dhimbja dhe revolta për atë
që ndodhi dje vazhdojnë dhe kam
menduar për të gjithë ata që në
stadium dhe në televizion, ndihe-
shin njëlloj si unë”, shkroi në "In-
stagram", Koentrao. 

Pas pak javësh, domethënë
disa javë para se të mbyllet kam-
pionati, Bajern Munihu mund të
festojë titullin e gjashtë radhazi
në kampionatin gjerman të fut-
bollit. Bavarezët, pas vetëm 23
javësh kampionat, kanë një avan-
tazh prej 21 pikësh ndaj Leverku-
sen të vendit të dytë. Për të
ringjallur kampionatin dhe për t’i
shtuar një element pasigurie deri
në javët e fundit, drejtuesit e Bun-
desligas po mendojnë për të zh-
villuar një fazë “play off” në fun-

din e sezonit. “Është një ide që
meriton të merret në konside-
ratë", – ka thënë Tomas Myler, sul-
mues i Bayernit. "Nuk do të ishte
keq të bëhej një revolucion”, tha
ai. Ndryshe, Myler, nuk e ka
fshehur entuziazmin e tij pas fito-
res 1-2 e arritur kundër Volfsburg
në javën e fundit të kampionatit
gjerman. “Nuk e kemi nisur mirë
ndeshjen dhe nuk kemi qenë
shumë agresivë. Nuk kemi luaj-
tur një ndeshje të keqe, por nuk
kemi qenë efikas si zakonisht”, ka

thënë lojtari i kombëtares së Gjer-
manisë. “Për këtë arsye e kemi
mbyllur pjesën e parë në avan-
tazh. Në fillim e së dytës kemi
luajtur ndryshe dhe kemi krijuar
më shumë raste. Kjo është ajo që
duhet bërë për të fituar ndeshjet.
Mendoj se kemi një skuadër fan-
tastike”, përfundoi Myler. Derisa,
nuk është i këtij mendimi Rudy
Feler, ish-sulmuesi i Romas dhe
tani drejtor sportiv i Bayer Le-
verkusen: “Play-off-et do të falsi-
fikonin kampionatin tonë”, tha Fe-

BAJERN MUNIHU ËSHTË BËRË I MËRZITSHËM 

Bundesliga mendon për një fazë plej-of

Do të
rikthehem
më i fortë
Gabriel Jesus ka premtuar se
do të rikthehet më i fortë për
Mançester Sitin pasi ka kaluar
ditën më të keqe të jetës së tij
që e la me një dëmtim serioz
në gju. Sulmuesi brazilian pë-
soi një dëmtim në ditën e Vitit
të Ri gjatë ndeshjes së Premier
Ligës ndaj Kristal Pallas. “U
dëmtova më 31 dhjetor, ishte
dita më e keqe e jetës sime.
Ishte e vështirë pasi kurrë nuk
kisha pësuar një dëmtim të til-
lë dhe në atë moment, kisha
frikë se mund të ishte një
dëmtim më i rëndë”, u shpreh
për "CityTV", Jesus. “Nuk e ki-
sha ndjerë asnjëherë atë
dhimbje dhe në gju, është
gjithmonë e vështirë. Por më
pas e pranova dhe tani thjesht
ka nevojë të shërohet, riaftë-
sohet dhe të rikthehem sa më
shpejtë. Nuk ia vlen të nxi-
tohem. Do të rikthehem kur të
jetë koha e duhur", deklaroi
futbollisti i Sitit. Ndërkohë, Je-
sus është drejt riaftësimit të
plotë dhe këtë e ka konfirmuar
edhe trajneri Pep Guardiola që
ka thënë se lojtari është
rikthyer të stërvitet me grupin.

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

Dy ndeshje të ndryshme, përkatësisht ndaj
Vitoria Setubal në kampionat dhe Astana në
Liga Evropë, por epilogu është praktikisht
identik për Fabio Koentrao. Anësori portugez i
Real Madridit, që është huazuar te Sporting
Lisbona, i zëvendësuar dhe i ulur në bankinë,
ka shpërthyer në lot përpara kamerave

I ofenduar, pështyrë dhe dhunuar,
Koentrao shpërthen në lot
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Një hulumtim i ri në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës ka
lidhur ndotjen e ajrit me një
tjetër shqetësim shëndetësor,
duke gjetur se cilësia e dobët e
ajrit mund të ndikojë në ciklin
menstrual të vajzave adole-
shente. I kryer nga Shkolla e
Mjekësisë në Universitetin e
Bostonit, studimi i ri mblodhi
të dhëna nga 34.832 femra që
morën pjesë në një studim të
gjerë, që analizonte shëndetin
dhe vendndodhjen e pjesë-
marrësve. Rezultatet treguan

se ekspozimi i pjesëmarrëse-
ve ndaj ndotjes së ajrit gjatë
shkollës së mesme ishte i
lidhur me një shans pak më të
rritur të cikleve të menstrua-
cioneve të parregullta dhe një
kohë më të gjatë për cikle, për
t’u bërë të rregullta në shkollë
të mesme dhe në moshën
madhore. Studimet e mëpar-
shme kanë sugjeruar tashmë
se ndotja e ajrit mund të ketë
një efekt negativ në aktivite-
tin hormonal, duke shkaktuar
potencialisht infertilitetin, sin-

dromën metabolike dhe sin-
dromën e vezoreve policistike.
Sidoqoftë, ky studim është i
pari që tregon se ekspozimi
ndaj ndotjes së ajrit në mesin
e vajzave adoleshente (mo-
shat 14-18 vjeç) shoqërohet me
rregullsinë e ciklit menstrual, i
cili përgjigjet ndaj rregullimit
të hormoneve. Ndotja e ajrit
ka qenë gjithashtu e lidhur me
një sërë problemesh të tjera
shëndetësore, përfshirë
astmën te fëmijët, presionin e
lartë të gjakut, shëndetin kar-

diovaskular dhe madje edhe
gjumin e ndërprerë. Një raport
i publikuar në fund të vitit 2017
nga Agjencia Evropiane e Mje-
disit, me bazë në Kopenhagë,
gjithashtu sugjeroi që ndotja e
ajrit shkakton më shumë se
500,000 vdekje të parakohsh-
me në të gjithë Evropën çdo
vit, pavarësisht përpjekjeve
për të përmirësuar cilësinë e
ajrit, ndërsa një raport i vitit
2015 zbuloi se ndotja e ajrit
mbyti 9 milionë njerëz më
2015. 

Gjidhënia mund të
rritë rrezikun për
abort ose lindje të

parakohshme, mund të shkak-
tojë mungesë elementesh për
organizmin e nënës, mund të
ngadalësojë rritjen e fetusit, e
shumë thënie të tjera mund të
dëgjojmë në lidhje me ush-
qyerjen me gji gjatë shtatzëni-
së. Sipas ekspertëve të lakta-
cionit këto nuk janë aspak të
vërteta, por bëhet fjalë për su-
pozime të bëra nga operatorët
e shëndetit, t cilët gjithsesi nuk
kanë asnjë provë të dokumen-
tuar në lidhje më atë që thonë”,
shprehet Riccardo Davanzo
neonatolog dh ekspert lakta-
cioni ne spitalin Burlo Garofo-
lo të Triestes.

GJIDHËNIA NUK I HEQ
ELEMENTE TRUPIT TË
NËNËS. Është e vërtetë që
gjatë shtatzënisë rritet nevoja
për disa element të caktuar,
por nëse nëna e re ushqehet
shëndetshëm dhe në mënyrë
të ekuilibruar, pa ndjekur dieta
apo ushqyerje të limituar, or-
ganizmi i saj mund të krijojë
rezerva të elementëve të ne-
vojshëm, në sasi të nevojshme
për një shëndet të mirë të fë-
mijës, fetusit dhe gruas.

FETUSI RRITET NORMA-
LISHT. Duhet të hiqni edhe
frikën se fetusi nuk do të rritet
dhe zhvillohet në mënyrën e
duhur, për shkak të prodhimit
të qumështit. Edhe në këtë rast
ushqyerja e mirë dhe e shën-
detshme do të bëjë që fetusi të
marrë zhvillimin e duhur.

FËMIJA QË USHQEHET
ME GJI. Në momentin që nëna
është sërish shtatzënë ka
shumë mundësi që fëmija të
ketë filluar edhe ushqyerjen

me ushqime të ngurta, dhe për
këtë arsye qumështi i nënës zë
një vend më të vogël në ush-
qyerjen e tij. Fëmija merr nga
ushqimet e ngurta një varia-
cion shijesh dhe elementesh
shumë të nevojshëm për
rritjen korrekte të tij.
Ndërkohë, është normale që
nëna të pyesë veten nëse hor-
monet që tashmë janë në ni-
vele të larta mund ta dëmtojnë
ose jo fëmijën. Edhe në lidhje
me këtë mund të themi se hor-
mone e njeriut janë shumë pak
prezente në qumësht, sasi të
cilat nuk janë të dëmshme për
fëmijën.

GJIDHËNIA NUK E RRIT
RREZIKUN PËR ABORT. Sipas
disa teorive gjidhënia do të sti-
mulonte kontraksionet e ute-
rusit, të cilat mund të nxirrnin
jashtë trupit embrionin. Sipas
ekspertëve të laktacionit edhe
kjo teori është e gabuar, dhe
për këtë është kryer edhe një
studim në të cilin kanë qenë
objekt gratë shtatzëna që ush-
qenin me gji dhe që nuk ush-
qenin me gji. Rezultatet e këtij
studimi kanë treguar se rre-
ziku për abort midis këtyre dy
kategorive ka qenë i njëjtë.
Përsa i përket lindjes së pa-
rakohshme mund të themi të

njëjtën gjë, pasi sipas ek-
spertëve thithja e gjirit është
një stimul i pamjaftueshëm
për të shkaktuar fillimin e pro-
cesit të lindjes. Përjashtim
mund të përbëjnë vetëm ra-
stet kur gruaja është në trime-
strin e fundit dhe tashmë ka
filluar të ketë kontraksione, të
cilat mjeku i ka konsideruar si
një faktor rreziku për lindje të
parakohshme. Gjithashtu
nëna duhet të ndërpresë ush-
qyerjen me gji nëse është duke
mbajtur brenda vetes së saj
më shumë se një fetus, gjë e
cila e rrit natyrshëm rrezikun
për lindje prematurë.

1. Përdorimi i shpeshtë i sapunit të lëng-
shëm antibakterial: Në sipërfaqen e lëkurës
qëndrojnë një sërë bakteresh të dobishme,
të cilat mbrojnë trupin tonë. Nëse përdorim
sapun antibakterial shumë shpesh, përfun-
dojmë duke sterilizuar duart tona që nga
ana tjetër u krijon mundësi baktereve të
dëmshme të hyjnë në trup.
2. Mbajtja e teshtimës: Kur mbyllim gojën
dhe hundën në përpjekje për të ndaluar te-
shtimën, rritet presioni brenda kafkës, ndër-
pritet rrjedhja e gjakut në tru dhe ngjeshën
enët e gjakut dhe indet nervore. Si pasojë e
tyre shkaktohen dhimbje koke, dëmtime të
enëve të gjakut, madje edhe probleme me
dëgjimin.
3. Larja e dhëmbëve direkt pasi ngrënies: Ky
është një ndër gabimet më të mëdha që bëjnë
shumë femra. Dentistët rekomandojnë t’i lani
dhëmbët të paktën 30 minuta deri një orë pas
ngrënies. Ushqimet dhe pijet,sidomos ato që
janë të pasura në acide,kanë një efekt të dëm-
shëm tek smalti i dhëmbëve.
4. Veshja e pantallonave të ngushta: Edhe
pse skinny jeans janë prej disa vitesh pjesë e
trendeve të modës, duhet të dini që nuk
janë aq të shëndetshme dhe të këshilluesh-
me sa mendoni. Xhinset e ngushta ush-
trojnë presion të vazhdueshëm në lëkurë
dhe mbaresat e fijeve nervore duke sjellë
probleme në qarkullimin e gjakut.
5. Përdorni shumë parfum: Parfumi ka në
përmbajtjen e tij substanca sintetike që
ndryshe nga vajërat natyralë mund të
shkaktojnë marramendje, vjellje dhe
përgjumje. Ata gjithashtu irritojnë sytë, fy-
tin dhe lëkurë.
6. Përdorni telefonin para se të flini gjumë:
Drita artificiale gjatë natës pengon prodhi-
min e melatoninës, hormonit që rregullon
gjumin dhe zgjimin. Melatonina e ulët
mund të shkaktojë depresion, kancer, obezi-
tet, sëmundje të zemrës dhe të ulë aftësinë
mbrojtëse të sistemit imunitar.
7. Ruani ushqimin në enë plastike: Enët pla-
stike përmbajnë substanca kimike artificia-
le, të cilat mund të depërtojnë në ushqim
dhe mund të kenë  efekte të dëmshme në si-
stem endokrin.
8. Pini lëng të freskët të shtrydhur: Jo të
gjithë e dinë se lëng frutash të shtrydhur të
freskët është e mirë për ju vetëm në sasi të
vogla. Në rastin e sëmundjeve të caktuara,
lëngjet mund të shkaktojnë edhe dëmtime
serioze në trupin tuaj. Për shembull, lëngu i
rrushit nuk rekomandohet për ata që janë
mbipeshë ose që kanë diabet.

Tetë zakonet e
përditshme që
dëmtojnë shëndetin

Heqja dorë nga zakonet e
dëmshme mund të jetë e vështirë.
Bright Side ka bashkuar një listë të
zakoneve të përditshme që mund
të shkaktojnë më shumë dëm sesa
të mira

Ndotja e ajrit ndikon në
menstruacionet e femrave

A lejohet gjidhënia gjatë
shtatzënisë?

Duhet të hiqni edhe frikën se fetusi nuk do të rritet dhe zhvillohet
në mënyrën e duhur, për shkak të prodhimit të qumështit. Edhe në
këtë rast ushqyerja e mirë dhe e shëndetshme do të bëjë që fetusi të
marrë zhvillimin e duhur
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Kuvendi i Kosovës të dielen
mbajti seancën solemne nder të
10-vjetorit të Pavarësisë së Ko-
sovës, ku po marrin pjesë shumë të
ftuar, liderë të shteteve të rajonit, si
dhe miq ndërkombëtarë të Ko-
sovës. Në mesin e tyre ishin edhe
Kongresmeni amerikan, Eliot En-
gel, ish ambasadori i OSBE-së,
Uiliam Voker. Kryetari i Kuvendit
të Kosovës, Kadri Veseli, në fjali-
min e tij në seancën solemne për
nderë të 10 – vjetorit të Pavarësisë
së Kosovës, ka thënë se dekada e
dytë e shtetit kërkon më shumë
punë e përgjegjësi, njoftojnë me-
diat në Prishtinë.

Në këtë drejtim, ai renditi tran-
sformimin ekonomik, si angazhi-
min kryesor të institucioneve të
vendit. “Sfida e transformimit eko-
nomik të vendit është më e lehtë se
çlirimi dhe ndërtimi i shtetit.

Duhet të veprojmë për të
krijuar kushtet e një ritmi tjetër,

shumë më të shpejtë e përm-
bajtjesor të zhvillimit ekonomik.
Dekada e dytë e pavarësisë, duhet
të jetë dekada e mirëqenies eko-
nomike të qytetarëve të Kosovës”,
tha ai. Kongresmeni amerikan,
Eliot Engel ka theksuar miqësinë
që ka SHBA-ja me Kosovën.

Ai në 10-vjetorin e pavarësisë
së Kosovës ka thënë se vendi duhet
të reflektojë mbi atë që ka arritur

për 10 vite. Engel ka folur rreth
krijimit të Ushtrisë duke thënë se
Kosova ka nevojë për një armatë
që do të jetë krahë për krahë me
SHBA-në për ta ndihmuar paqen.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka propozuar një President
gjithëkombëtar dhe një politikë
kombëtare të sigurisë.

Këto dy propozime, Rama i ka
bërë gjatë fjalimit në Kuvendin e

Kosovës, për nder të Dhjetëvjetorit
të Pavarësisë së Kosovës.

“Kosova dhe Shqipëria do të
kenë një politikë të jashtme e jo
veç ambasada dhe përfaqësi diplo-
matike të njëjta po pse jo një pre-
sident simbol të unitetit kombë-
tarë dhe një politikë kombëtare të
sigurisë”, ka thënë Rama, në fjali-
min e tij, transmetojnë mediat në
Prishtinë.

Thaçi: Nuk ka
ndarje të
Kosovës, as
shkëmbim të
territorit
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka deklaruar se në 10
vjeçarin e fundit që kemi lënë
pas, vendi ka shënuar progres
dhe dështime por mbi të
gjitha ka vendosmërinë e
duhur për t’i integruar në or-
ganizmat euroatlantikë. Në
një intervistë për OraNews, ai
ka përjashtuar kategorikisht
mundësinë e shkëmbimit të
territoreve me Serbinë, ndërsa
shprehet se procesi i dialogut
do të vazhdojë pavarësisht
vrasjes së Oliver Ivanoviq.
“Institucionet përkatëse janë
duke punuar maksimalisht
për zbardhjen e këtij rasti.
Nuk ka ndonjë indikacion për
ndonjë motiv politik apo et-
nik. Viti 2018 unë besoj se do
të jetë viti i marrëveshjes hi-
storike mes Kosovës dhe Serbi-
së për normalizimin e plotë të
marrëdhënieve dhe pajtim që
do të nënkuptonte anëtarësi-
min e Kosovës në Organizatën
e Kombeve të Bashkuara dhe
pse jo edhe njohjet reciproke.
E shoh si domosdoshmëri të
kohës, nuk ka kohë për të
humbur as Kosova dhe as Ser-
bia. Përfundimisht nuk do të
ketë autonomi për serbët, nuk
do të ketë ndarje të Kosovës,
nuk do të ketë shkëmbim të
territorit të Kosovës. Kosova
është një, është unike, me in-
tegritet territorial të njohur
dhe të pranuar ndërkombëta-
risht”, ka thënë Thaçi.

Lëvizja Vetëvendosje ka
kërkuar lirimin e ish-asamblistit të
Prishtinës, Sadri Ramabaja, që aku-
zohet për pjesëmarrje në organi-
zatën “Syri i Popullit”, që kishte pu-
blikuar një listë emrash të
politikanëve të cilët thoshte se do t’i
likuidojë.Vetëvendosje vlerëson se
Ramabaja po mbahet në parabur-
gim qe pesë muaj pa prova, por
vetëm me akuza të trilluara.

“Kërkojmë drejtësi për rastin
gjyqësor ndaj Sadri Ramabajës, mu
tash, gjatë festimit të dhjetëvjeto-
rit të pavarësisë së Kosovës, që t’ia
përkujtojmë institucioneve dhe qy-

tetarëve se puna dhe mundi për
vetëvendosje dhe shtetndërtim të
Kosovës ende s’ka përfunduar”,
thuhet në reagimin e Vetëvendo-
sjes.“Sot, 10 vite pas shpalljes së pa-
varësisë ende kemi të burgosur po-
litikë. Ata janë të rinj të pafajshëm,
të burgosur dhe të vrarë, në burgje
të Kosovës, për bindjet e tyre poli-
tike. Po ata janë edhe intelektualë
e veprimtarë të kahmotshëm, si Sa-
dri Ramabaja, i cili ka punuar për
Kosovën që nga vitet e ‘80-ta. Sadri
Ramabaja po mbahet në parabur-
gim prej gati pesë muajsh, nuk po
nxirret para gjyqit që të ballafa-

qohet me drejtësinë. Paraburgimi i
tij po zgjatet duke zëvendësuar dë-
nimin, pikërisht sepse kundër tij
nuk ka prova, por vetëm akuza të
trilluara, pa bazë substanciale në
të vërtetën. Mbyllja e Sadri Rama-
bajës në paraburgim duhet të
marrë fund. Ai ishte asambleist i
Kuvendit Komunal të Prishtinës
dhe është ligjërues fakulteti. Burgi-
mi i padrejtë e ndan nga ligjëratat
dhe studentët e tij”, thuhet më tej
në reagim.Vetëvendosje thotë se
Ramabaja gjithnjë ka pasur qëllim
atdhedashurinë, ndërsa “puna e tij
reflekton angazhim të pastër për

Kosovën dhe çështjen shqiptare”.
“Për të njëjtat bindje që u arre-

stua dekada më parë nga regjimi
serb, e me të njëjtat akuza të rrejsh-
me, ai po mbahet i arrestuar edhe
sot, por këtë herë nga shteti për të
cilin ai veproi gjithë jetën. Duhet
të ndalen arrestimet dhe mbajtjet

e padrejta nëpër burgje të Kosovës,
arrestime me prapavijë politike.
Nuk duhen përsëritur veprimet e
regjimeve të mëhershme, por
duhen mbrojtur interesat e qyte-
tarit, e të lartësohen mundi dhe ve-
primtaria e gjeneratës së Ukshin
Hotit”, thotë Vetëvendosje.

Serbët nuk do ta pranojnë
plotësisht pavarësinë e Kosovës,
në këmbim të anëtarësimit në
Bashkimin Evropian, i ka thënë
agjencisë Reuters, presidenti
serb, Aleksandar Vuçiç.

Vuçiç ka thënë se çdo vendim
do të duhej të vendosej përpara
votuesve serbë.

“Populli duhet të vendosë”, ka

thënë ai, duke shtuar se ka dyshi-
me të mëdha që ata do ta mirato-
nin njohjen e plotë të Kosovës.

“Na duhet të shohim realite-
tin e sotëm dhe të kuptojmë
marrëdhëniet në botë dhe në Ko-
sovë, por edhe të kuptojmë se Ko-
sova nuk është e jona ashtu siç ne
e kemi mësuar veten, mirëpo nuk
është as e tyre siç tentojnë të sh-

prehen ata”, ka thënë presidenti
serb.

“Nëse nuk do të ketë kompro-
mis, ne do ta vazhdojmë për
dekada këtë konflikt. Ne nuk
duhet t’ua lëmë fëmijëvë tanë që
të përballen me këtë gjë”, ka dek-
laruar Vuçiç.

Ai ka thënë se është i mund-
shëm një kompromis, mirëpo që

duhet të jetë i bazuar në “vullne-
tin politik në Brukel dhe jo në sh-
timin e presionit ndaj Serbisë”.

Vetëvendosje kërkon lirimin e Sadri Ramabajës

Vuçiç: Kosova nuk është e jona...

SEANCA SOLEMNE PËR DHJETËVJETORIN E PAVARËSISË SË KOSOVËS 

Edi Rama ka propozuar 
një President gjithëkombëtar 

“Kosova dhe Shqipëria do të kenë një
politikë të jashtme e jo veç ambasada dhe
përfaqësi diplomatike të njëjta po pse jo një
president simbol të unitetit kombëtarë dhe
një politikë kombëtare të sigurisë”, ka thënë
Rama, në fjalimin e tij.
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Izraeli ka shkaktuar vdekjen e
dy adoleshentëve palestinezë në
Gaza, sipas asaj që deklarojnë këtë
të dielë zyrtarë lokalë të shëndetë-
sisë, pasi forcat e vendit hebre
kryen sulme mbi 18 objektiva që u
përkisnin grupeve të militantëve
në këtë enklavë palestinezësh, si
kundërpërgjigje të një shpërthimi
që plagosi 4 ushtarë izraelitë.

Sulmi, që nisi të shtunën e u
duk se përfundoi mëngjesin e së
dielës, ishte një nga më të
mëdhenjtë në Rripin e Gazës që
prej luftës së vitit 2014 mes Izraelit
dhe militantëve palestinezë.

Ai nisi me një shpërthim bom-
be në kufirin mes Izraelit e Gazës,
që plagosi trupat ushtarakë izrae-
litë. Izraeli u përgjigj me ato që
ushtria tha se ishin sulme ajrore
dhe goditje me tank ndaj 18 objek-
tivave që i përkisnin Hamasit, gru-
pi militant më dominues në Gaza,
por edhe xhihadistëve islamikë.

Grupet e militantëve në Gaza
zakonisht i evakuojnë parapraki-
sht objektivat potencialë të sulme-
ve, në pritje veprimeve hakmarrë-
se ndaj izraelitëve. Ushtria e vendit

hebre tha se disa objekte ku
prodhoheshin armë, kampet stër-
vitore dhe vendvrojtime u goditën
nga sulmet e fundit. Mjekët në
Gaza thanë se të dielën morën tru-
pat e dy adoleshentëve 17-vjeçarë
palestinezë, të vrarë nga sulmet iz-
raelite me tank. Por ushtria he-
breje deklaroi se këto të fundit
patën për shënjestër të dyshuarit,
që sipas ushtarëve po përpiqeshin
të kalonin në territorin izraelit.
Megjithatë, deri më tani asnjë
grup militantësh në Gaza nuk ka

marrë përsipër përgjegjësinë për
shpërthimin e së shtunës. Ministri
izraelit i Mbrojtjes, Avigdor Lieber-
man tha se Komitetet e Rezi-
stencës Popullore, një nga grupet
me të vogla të armatosura në
Gaza, janë përgjegjës për aktivizi-
min e bombës që plagosi ushtarët
izraelitë. “Ne do t’i nxjerrim nga
strofulla përgjegjësit e incidentit
të djeshëm”, tha Lieberman për
“Radio Izrael” këtë të dielë, duke
shtuar se Hamasi është përgjegjë-
si kryesor për atë çfarë po ndodh

në Gaza kohët e fundit. Ndërkohë,
zëdhënësi i Hamasit, Fawzi
Barhoum fajësoi Izraelin për aktet
e fundit të dhunshme. “Hamasi
bën përgjegjës pushtuesit izrae-
litë për pasojat e përshkallëzimeve
të tyre të vazhdueshme ndaj po-
pullit tonë”, tha Barhoum në një
deklaratë. Tensionet janë rritur së
tepërmi përgjatë kufirit të Gazës
me Izraelin, që pas njohjes që i bëri
presidenti amerikan, Donald
Trump, në muajin dhjetor, Jeruza-
lemit si kryeqytet të Izraelit.

Turqia partnere
e Gjermanisë në
luftën kundër
terrorizmit
Ministri i Brendshëm gjerman,
Thomas de Maiziere, e ka për-
shkruar Turqinë, si një partner
shumë të rëndësishëm në
luftën kundër terrorizmit.
Në një panel të zhvilluar në
kuadër të Konferencës së 54-t
Ndërkombëtare të Sigurisë në
Mynih duke iu përgjigjur
pyetjes në çështjen e dhënies së
pajisjeve të armëve për Turqinë
të deputetes së Partisë së Majtë,
Heike Haensel e cila njihet me
afërsinë me PKK-në, De Maizie-
re ka vënë në dukje se Turqia
është një partner shumë i
rëndësishëm i NATO-s.
“Fakti është se ne kemi
dëgjuar edhe fjalimin e krye-
ministrit sot. Turqia ka patur
më shumë viktima në njerëz
nga terrori se sa Gjermania.
Turqia, është një partner
shumë i rëndësishëm në
luftën kundër terrorizmit”, ka
thënë Maiziere.
Ai gjithashtu theksoi se nuk
beson se bota do të ishte më e
fortë në rast se partnerët lihen
të vetëm dhe nuk do të mbë-
shteteshin në luftën kundër
terrorizmit.
Ministri gjerman bëri të ditur
ndër të tjera se ai nuk pranon
përkufizimin “shteti islam” të
shpallur nga organizata terro-
riste DEASH. Maiziere pasi
tërhoqi vëmendjen se kjo sh-
prehje është ajo që dëshirojnë
terroristët tha se ai gjithmonë
e ka përdorur termin “i ashtu-
quajturi shteti islam”.

Pak pasi liroi gazetarin Deniz Yucel, korre-
spondent i gazetës gjermane “Die Welt”, pas një
viti të kaluar prapa hekurave për propagandë pro
partisë së ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit,
Turqia dënoi me burgim të përjetshëm 6 gazetarë
të tjerë. Akuzat ndaj tyre janë për lidhje me lë-
vizjen e klerikut Fethullah Gulen, që jeton në
mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ankaraja e akuzon njeriun, që dikur ka qenë mik
i Recep Tayyip Erdoganit, se është personi që or-
ganizoi grushtin e dështuar të shtetit korrikun e
vitit 2016. Gazetarët Ahmet Altan, Mehmet Al-
tan, si dhe Nazli Ilicak do ta kalojnë jetën në burg,
sepse sipas aktpadisë kanë qenë të informuar që
përpara për puçin ushtarak. “Kjo është një ditë e

errët për lirinë e shtypit dhe për drejtësinë në
Turqi. Ajo krijon një precedent armiqësor për të
gjithë gazetarët e tjerë, që përballen me procese
gjyqësore të ngritura mbi akuza të ngjashme të
falsifikuara terrorizmi”, deklaroi drejtoresha e
degës së “Amnesty International” për Europën,
Gauri van Gulik.

Në një përpjekje për të ulur
mbështetjen e saj në gazin naty-
ror rus, Polonia ka vendosur të
ndërtojë një tubacion përmes
Detit Baltik si një alternativë
ndaj gazsjellësit "Nord Stream",
raporton gazeta gjermane
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Projekti, i quajtur "Baltic
Pipe", u propozua nga Partia po-
puliste Ligj dhe Drejtësi e krahut
të djathtë polake, dhe thuhet se
do të sjellë gazin nga Dani-
marka.

Ideja nuk është e re. Ajo u

propozua fillimisht në vitin
2001, kur gjigantët e energjisë
DONG të Danimarkës dhe

PGNiG të Polonisë ranë dakord
për të krijuar një konsorcium tu-
bacioni me pjesëmarrjen e

mundshme të Statoil të Nor-
vegjisë.Megjithatë, ideja nuk u
zhvillua për shkak të pamundë-
sisë ekonomike.

Autoritetet polake bënë disa
përpjekje për të ringjallur pla-
nin e tubave të Baltikut, por në
vitin 2009 projekti u pezullua
përsëri për shkak të mungesës
së kërkesës së gazit natyror në
Poloni.Tubacioni fillimisht lidhej
me projektin Skanled - një tuba-
cion në det të hapur që lidh Nor-
vegjinë me Suedinë dhe Dani-
markën.

Një aeroplan që kishte në bord
60 pasagjerë është përplasur në
një zonë malore në qendër të Ira-
nit.

Aeroplani ishte duke fluturuar
mbi malet Zagros në afërsi të qyte-
tit Semirom në provincën Isfahan,
në mes të Tehranit dhe Yasuj.

Shërbimet emergjente kanë
bërë të ditur që të gjitha ekipet
janë alarmuar.

Sipas tyre në këtë aeroplan
kanë qenë  66 persona.

Rrëzohet
aeroplani me 
66 pasagjerë
në Iran

Polonia shmang varësinë nga gazi rus
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Në Turqi dënohen 6 gazetarë me
burgim të përjetshëm

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

Izraeli vret dy palestinezë 
për plagosjen e 4 ushtarëve
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Ylli i muzikës pop Rita Ora, e nis
fjalën e saj me urimin për pavarë-
sinë në shqip, më pas kërkon edhe
falje për shqipen e saj. Ashtu siç pri-
tet që sheshi të ndizet nga interpre-
timet e saj, ajo e premton këtë. 

“Kam ardhur në Kosovë dhe
sonte do ju jap shfaqjen më të mirë
që kam bërë në ndonjë vend të
botës,-tha Ora.

Mesazhi kryesor që jep në ditën
e pavarësisë Rita Ora është përba-
shkimi.

“Ju keni një shans për të pre-
zantuar veten e për t’u mbajtur
mend përgjithmonë. Mesazhi im
më i rëndësishëm është të qen-
drojmë të bashkuar.

“Bëni çfarë të mundni dhe të
gjithë së bashku të bëjmë më të
mirën për të prezantuar Kosovën
kudo në botë. Unë jam shumë ner-

vozë në fakt për koncertin sot, por
gjëja më e rëndësishme është që
njerëzit të argëtohen. Mendoj se
sot duhet të shijojmë gjithçka. Jam
nervoze por do bëj më të mirën
time”.

Porosia që ka marrë nga i ati
është, pasi është shpallur si një am-
basadore e kulturës në Britani
është kjo:

“Kur u bëra Ambasadore e ven-
dit tim, i kam thënë babait tim se
çfarë duhet të bëja. Dhe ai më tha:
“Bëj atë që di të bësh më mirë. Bëhu
krenare për vendin nga vjen”. Dhe
unë gjithnjë do ta përmend Ko-
sovën dhe vendin nga vi. Unë kup-
toj shumë mirë shqip, por nuk flas
perfekt. Është më mirë se asgjë.
Kam shumë përgjegjësi si përfaqë-
suese e vendit tim”. 

Në anën tjetër shtypi anglez e

ka vendosur në qendër të cvë-
menjes paraqitjen skepakolare të
Rita Orës në Prsihtinë.

Metro.co.uk ka shkruar për kon-
certin e Rita Orës të mbajtur
mbrëmë në Prishtinë për nder të
10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës
dhe rrugëtimin në qytetin e saj të
lindjes. 

Në shkrimin e gazetës, thuhet:
Rita Ora e dëshmoi se shtëpia

është aty ku është zemra, ndërsa u
kthye në vendin e saj të lindjes për
koncertin e pavarësisë.

Familja e saj u largua nga ven-
di i shkatërruar nga lufta më 1991,
para se këngëtarja të mbushte 1
vjeç, por kjo nuk e ka ndalur atë që
të krenohet prej nga vjen, duke u
kthyer në vendin e saj për të festuar
një dekadë pavarësi nga Serbia.

Ajo foli për rrugëtimin në ven-

din e saj të lindjes. Duke folur para
koncertit, këngëtarja 27-vjeçare
tha:

“Ka qenë një rrugëtim i gjatë ar-
ritja deri në këtë pikë dhe mendoj se
ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi të
pabesueshëm për vendin tonë”. 

Rita e mbushi sheshin kryesor
të kryeqytetit, Prishtinës, aty ku u
mbajt koncerti, pasi turma e asaj
që dukej të ishte mijëra njerëz u
shfaq në koncert. Ajo shkoi atje për
të performuar si “ambasadori dhe
miku i tyre”, tha ajo në rrjete socia-
le, para se të takohej me Kryemini-
strin Ramush Haradinaj.

Këngëtarja shtoi se ishte “aq e
ngazëllyer që do të performoj në
qytetin tim sonte”. Deri më tani viti
2018 ka qenë shumë i mirë për
Ritën, dhe kur e mendon se jemi
vetëm në ditën e 49’të të tij. 

Drejtoria e Përgjithsh-
me e Arkivave po pasuron
përditë e më shumë pu-
blikun dorëshkrime me
vlerë të madhe kulturore
dhe historike që janë pjesë
e vyer e kësaj arkive. Një
ndër to është Kurani Qeri-
mi, dorëshkrim i ilustruar,
shek. XIX, 393 fletë letre, 240
x 160 mm, kopist anonim. Ky
kuran është zbuluar nga “Ko-
leksion i dorëshkrimeve ara-
bo-perse” i cili është më pak i
njohur po ruan thesare të vyera li-
brore. Sipas AQSHF ky kuran ba-
shkë me dorëshkrime të tjera, së
shpejti do të vijnë në një ekspo-
zitë në të cilën publiku do të ketë
mundësinë ti shoh e ti prek këto
pasuri të cilat janë të shumta në
vendin tonë, e ku Arkivi Qendror i
Shtetit shërben si një “kasafortë”
për ruajtjen e këtyre materialeve
që janë me vlerë të madhe kultu-
rore dhe historike. 

“Dy fletët e para të ilustruara
gjerësisht janë ato të Sures El-Fa-
tiha dhe El-Bekare. Ilustrimet në
marginale të dy fletëve të para pa-
raqesin dekore floreale dhe linea-
re, të punuara me ngjyrë blu, të
kuqe dhe ar. Fletët e tjera të tekstit
përmbajnë tre korniza të brenda-

shkruara, të punuara me ngjyrë të
kuqe, blu dhe të artë’, sqaron mes
të tjerave AQSH. 

Drejtoria e Përgjtihashme e
Arkivave bën me dije se kapakët
janë të veshur me lëkurë por dhe të
dekoruar me ar. “Në ndarjet mes
ajeteve kuranore janë vendosur
shenja pikësimi në formë luleje
të punuar po ashtu me ar. Ka-
pakët janë punuar me karton të
veshur me lëkurë, po ashtu i deko-
ruar me relieve të mbushura me
ar”, thuhet më tej.  Sipas kësaj
arkive, gjendja fizike e dorëshk-
rimit paraqitet shumë e mirë.
Arkivi i Shtetit Shqiptar është in-
stitucioni më i rëndësishëm arki-
vor në shkallë kombëtare ku
grumbullohen, ruhen, përpu-

nohen dhe shërbehen
dokumentet kryesore, që
dëshmojnë për historinë e
kombit dhe të shtetit sh-
qiptar. Historia e Arkivave
në Shqipëri është e lidhur
me historinë e Kombit
dhe të shtetit shqiptar,
dhe është rezultat i pro-
ceseve dhe i fazave të zh-
villimit të tyre. Fillimet e
veprimtarisë arkivore
datojnë që nga antikite-

ti, kur në bibliotekat që ekzistonin
në shtetet ilire, krahas librave,
ruheshin edhe dokumente. Doku-
menti i parë që bën fjalë për
përpjekjet për krijimin e një Arki-
vi Qendror Historik, është vendi-
mi i datës 2.1.1932 i Këshillit të
Naltë të Shtetit, për shqyrtimin e
projekt-rregullores, për regjistri-
min e ngjarjeve me rëndësi.
Dokumenti i parë që ruhet në
Arkivin Qendror Shtetëror, që bën
fjalë për përpjekjet  drejt krijimit
të një Arkivi Qendror, është vendi-
mi i datës 02.01.1932 i Këshillit të
Naltë të Shtetit, për shqyrtimin e
projekt-rregullores, për regjistri-
min e ngjarjeve me rëndësi. Në
këtë projekt-rregullore, para-
shikohej edhe krijimi i Arkivit të
Përgjithshëm të Shtetit.

Film për
pasojat e
bombardimeve
të NATO
Skenari i këtij filmi prek
vuajtjet e viktimave dhe faktet
e një katastrofe mjedisore si
pasoj të uraniumit që është
përdorurën ato bomba. Ky film
pritet të ketë kritika të ashra si-
domos sa i përket çështjes së
uraniumit, ku si pasoj e saj
është rritur edhe numri i të
prekurve nga kanceri.
Me pikëpamjet e tyre për ketë
film do të shfaqen edhe Johnny
Depp, Nikita Mikhalkov dhe
fytyra tjera të njohura botëro-
re, si dhe ekspertë të famshëm
të institucioneve shkencore.
Ky film do të përkthehet në 8
gjuhë, ndërsa premiera pritet
të jetë me 24 mars të vitit 2019
në Serbi, transmeton gazeta-
metro.net
Pas premierës filmi do të shfa-
qet edhe në vende të ndryshme
të botës, madje edhe në vendet
e NATO-s.
Në fillim të muajit mars të këtij
viti do të fillojnë xhirimet
dokumentare të pasojave të
bombardimeve të NATO-s në
vitin 1999, ku do të merret ma-
terial prej më shumë se 100
vendeve, nga Kosova, Mali i Zi,
Serbia, Republika Serpsa dhe i
gjithë Ballkani ku kanë prekur
grimcat e uraniumit dhe
ndotja kimike.
Për më tepër thuhet se ky
dokumentar nuk do të jetë
dokumentarë klasik me fakte
dhe dëshmi të 78 ditëve të
bombardimeve, por do të ketë
nëj histori, fotografi shumë të
shpejta, animacione, grafikë,
ën prodhim të Hollywood-it.
Producenti i këtij filmi, Nemaj-
na Nedelkovic thotë se në këtë
film përveç vuajtjes do të përf-
shihen edhe dëshmitë të kata-
strofës ekologjike në të gjithë
Ballkanin.
“Ne nuk presim që dikush nga
NATO të pranojë një bisedë. Në
fakt, unë nuk kam ndërmend të
punoj në film me dy faqe, por
do të nxjerrë argumentet,
“thotë Nedelkovic
Dokumentari ende nuk ka një
titull zyrtar, por detajet janë
përpunuar në mënyrë të de-
tajuar.
Kritika profesionale do ta dësh-
mojë nëse ky projekt filmik ka
qenë i qëlluar, apo ka qëne një
lajthitje e plotë.

Visar Morina
merr çmimin
për skenar në
Berlinale
Autorit dhe regjisorit Visar
Morina i është dhënë çmimi
gjerman i skenarit të këtij viti
në Berlinale. Artisti, i cili vjen
nga Kosova, mori çmimin prej
10,000 euro për skenarin e tij
“Exil”.
Ministri i Kulturës Grutters tha
në ceremoni se fantazia e ske-
narëve krijon “ADN-në e çdo
filmi”.
“Lola e Artë” për skenarin më të
mirë të shpërblyer jepet çdo
vit.
Konsiderohet çmimi më i
rëndësishëm kombëtar në
këtë fushë. Përveç “Exil”, u
shpërblyen edhe skenarët e fil-
mave “Nilowsky” nga Torsten
Schulz dhe “Je suis Karl” nga
Thomas Wendrich.
Secili prej tyre mori 5,000 euro
në çmim.

Metro: Rita 
Ora e dëshmoi 
se shtëpia
është aty ku
është zemra 

Këngëtarja e famshme Rita Ora simbolin e ndërthurjes së duarve
në formën e shqiponjës e ktheu në trend në shenjë kujtese prej

nga vjen. E këtë gjest e bën edhe në konferencën për shtyp, para
koncertit për festimin e 10 vjetorit të pavarësisë në Prishtinë.

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

Kurani Qerimi, dorëshkrimi i rrallë i shekullit të XIX në AQSHF
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Kosova është e njohur nga 116
shtete, derisa Britania e
Madhe e ka njohur

menjëherë pavarësinë e saj, janë
disa nga faktet për Kosovën.

Kosova njihet nga 116 shtete. Ko-
sova e shpalli pavarësinë e saj nga
Serbia më 17 shkurt 2008. Serbia
nuk e njohu dhe nuk e njeh pa-
varësinë e Kosovës dhe ka mohuar
në mënyrë të përsëritur ekzi-
stencën zyrtare të Kosovës.
Megjithatë, Fondi Monetar
Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka
Botërore (BB) e kanë njohur të dyja
Kosovën si një entitet të pavarur,
respektivisht në korrik 2008 dhe
korrik 2009, ndërkohë që 111 nga
193 vende anëtare të OKB-së e
njohin atë tashmë si një shtet të
pavarur.

Britania e Madhe e njohur
menjëherë Kosovën. Tetë vende e
njohën menjëherë pavarësinë e
Kosovës (apo të paktën një ditë më
vonë, më 18 shkurt 2008). Britania
e Madhe ishte një prej tyre së ba-
shku me Afganistanin, SHBA, Tur-
qinë, Kosta Rikën, Shqipërinë,
Francën dhe Senegalin.

Fluturimet drejt Kosovës mundë-
sohen nga aeroportet britanike.
Duhet ta keni parasysh këtë nëse
dëshironi të shkoni në Kosovë, si
fillimi i një turi të gjerë në vendet e
Ballkanit. Ju mund të fluturoni
drejtpërdrejt nga Britania e
Madhe. Fluturimi pa ndalesa nga
Britania e Madhe drejt aeroportit
“Adem Jashari” kryhet nga kompa-
nia e specializuar e fluturimeve për
Evropën Lindore “Wizz Air”, që
kryen fluturime nga Luton më
shumë se tri herë në javë.

Kosova është zemra e rajonit.
Edhe një shikim i shpejtë i hartës
së Ballkanit ju jep një indikacion
se pse statusi i Kosovës është kaq
problematik për disa. Ndërkohë,
që nuk është shumë e madhe,
rreth 10 908 kilometra katrore, gati
sa Xhamajka, Kosova është qen-
dra e rajonit. Fqinjët e saj janë Sh-
qipëria në perëndim, Maqedonia
në jug, Mali i Zi në veriperëndim
dhe Serbia në veri.

Një burim rinie – Edhe pse është
kryeqyteti i Kosovës, Prishtina nuk
është një qytet i madh. Ajo ka rreth
200 000 banorë. Megjithatë, Prish-
tina është qyteti i dytë më i madh
në botë ku flitet shqip, pas kryeqy-
tetit të Shqipërisë, Tiranës. Prishti-
na është vendi i një bumi demo-
grafik të rinisë, me moshë
mesatare 25 vjeç.

Prishtina vendlindja e një figure
të famshme. Ajo nuk është 25
vjeçe, ajo mbushi 27 vitin e kaluar
dhe nuk jeton më atje, por ylli i
muzikës pop, Rita Ora na përshën-
det nga Prishtina. Ajo u lind atje
më 26 nëntor 1999. Familja e saj
shkoi në Londër një vit pas lindjes
së Ritës.

Hyjnesha në Fron është shumë e
vjetër. Hyjnesha në Fron u gjend
në vitin 1956 në vendin e njohur si
Tjerrtorja. Kërkimet arkeologjike
sugjerojnë se mosha e saj është
mbi 6 000-vjeçare. Në Muzeun
Arkeologjik të Prishtinës ka arte-
fakte edhe nga epokat ilire, ro-
make dhe otomane.

Një nga monumentet e qytetit
është shumë i veçantë. Pasi keni
ecur në shëtitoren “Luan Haradi-
naj” dhe ndodheni pranë Pallatit
të Rinisë dhe Sporteve, ju përballe-
ni me një nga monumentet më të

famshme të Prishtinës. Monumen-
ti literal “Newborn” u përurua më
17 shkurt 2008. Ai u ridekorua
saktësisht një vit më vonë. Në vitin
2013, germat e tij gjigante u viza-
tuan me flamurët e të gjitha ven-
deve që kishin njohur Kosovën.

Monedha. Pavarësisht se nuk
është anëtare e BE-së, monedha
zyrtare e Kosovës është euro. Për-
dorimi i saj ka ekzistuar që në vi-
tin 2002, gjashtë vite përpara sh-
palljes së pavarësisë. 
Pjesërisht, kjo mund të quhet një
deklaratë politike për të ndarë Ko-
sovën nga Serbia, që përdor dina-
rin. Në Jugosllavinë e shkatërruar
nga luftërat, ka qenë shumë i
përhapur edhe përdorimi i dolla-
rit amerikan dhe markës gjerma-
ne. Një kafe në Prishtinë kushton
rreth një euro.

Ju mund të pini verë kosovare.
Ndoshta ajo nuk mund të shqetë-
sojë ende, në një të ardhme të
afërt, njohësit e verërave të Bordo-
së apo somelietë e Parisit, por vera
kosovare po e tregon veten si një
interes i veçantë vitikulturor. Pjesa
më e madhe e vreshtave nga dalin
“Pinot noir”, “Merlot” apo ”Char-
donnay” ndodhen në Rahovec, në
jugperëndim të vendit. Verërat ek-
sportohen në Gjermani dhe SHBA.

Ju mund të bëni ski në Brezovicë.
Ashtu si pjesa më e madhe e Bal-
lkanit, Kosova ka malet e saj nga ku
mund të bëhet edhe ski. Zona më
e madhe turistike për ski është Bre-
zovica, në jug. Ajo ka 10 teleferikë
të vegjël dhe rreth 12 kilometra pi-
sta skish. Ajo nuk ofrohet ende nga
operatorët kryesorë të tureve turi-
stike, por është afër Prishtinës,
vetëm rreth 45 kilometra.

Një lumë kalon përmes saj në dy
drejtime. Kosova është vendi i
shembullit të vetëm në Evropë i
një lumi të bigëzuar, që quhet Ne-
rodima, që derdhet në Egje dhe
Detin e Zi. Ujërat e tij nuk janë
vetëm të Kosovës. Maqedonia dhe
Greqia përshkohen nga një degë-
zim dhe Serbia, Bullgaria dhe Ru-
mania nga degëzimi tjetër. Por, ky
lumë rrjedh nga mali i Nerodimës,
që siguron burimin e lumit.

Operatorë të ndryshëm turistikë
ua tregojnë juve Kosovën. Edhe
pse ende e pavlerësuar si desti-
nacion, Kosova nuk është e
panjohur për ata që do t’ua
ofrojnë atë. Specialist për Ballka-
nin, Regent Holidays ju ofron turin
tetëditor “Essential Kosovo”. Explo-
re ofron ture dyjavore “Undiscove-
red Balkans” përfshirë Shqipërinë
dhe Maqedoninë.

"The Telegraph": 
13 fakte për Kosovën
E përditshmja
angleze “The
Telegraph”, i ka
kushtuar një shkrim
të gjatë Kosovës,
duke treguar 13 fakte
për shtetin më të ri
në Evropë.



20
Koha, e hënë 19 shkurt, 2018 

Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së lehtë “Momin
Potok” – Shkup, me sipërfaqe të përgjithshme prej 890 m2 së bashku me objektet
ekzistuese prej 180 m2. Çmimi 178.000 euro. Numri i telefonit: 078 – 201 – 960 

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

Në bazë të nenit 120 dhe 123 të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13 dhe ndryshimet dhe 
plotësimet e saja nga Gazeta Zyrtare e RM (nr. 12/14;44/14;144/14;10/15;25/15) si dhe neni 27/35, 36 nga Statuti i 
IPKKF “Ollga Micevska” Kërçovë, ndërsa në pajtim me pëlqimin për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të 
drejtorit nr. 09-422/1 nga data 13.02.2018, është sjellë vendim nga ana e Kryetarit të Komunës Kërçovës, Këshillit 
drejtues i IPKKF “Ollga Micevska” Kërçovë shpall:  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhje të drejtorit të IPKKF “Ollga Micevska” Kërçovë 

 
Për drejtor mund të kopsht/qendrës publike për fëmijë për zhvillim të hershëm
fëmijëror mund jetë i emëruar gjegjësisht i zgjedhur personi i cili përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me 
Ligji dhe kushtet e përcaktuara në nenin 142 nga ky ligj është me arsim të lartë (me 240 kredi të fituara sipas EKTS 
apo shkallën VIII të mbaruar) dhe i plotëson kushtet e vërtetuara në nenin 136 nga ky ligj për edukator, për punëtorë 
profesional,  për bashkëpunëtorë profesional, person me fakultet të mbaruar filologjik-programi i studimit mësimor 
dhe studime specialistike për pedagogë parashkollor, jurist, sociolog dhe ekonomist me arsim të lartë (me 240 kredi të 
fituara sipas EKTS apo shkallën VIII të mbaruar) dhe minimum pesë vite përvojë pune pas diplomimit dhe posedon 
licencë të vlefshme për drejtor të institutit për fëmijë. 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet ti dorëzojnë edhe dokumentet në vijim:  
- CV.  
- Dëshmi për arsimim të lartë të kryer. 
- Certifikatë shtetësie. 
- Dëshmi për përvojë pune. 
- Të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë. 
- Të mos ketë ndalesë për kryerje të profesionit, detyrës dhe obligimit. 
-  Të mos i jetë shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm me të cilën është i dënuar për vepër penale për dhunë 

në familje, marrjen e fëmijës së mitur, moskujdesje apo keqtrajtim të fëmijës së mitur apo abuzim, për vepër 
penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pa marrë parasysh sanksionit të shqiptuar dhe te i cili në pajtim 
me ligj është e vërtetuar sjellja diskriminuese.  

- Përpos dokumenteve të duhura kandidati e ka për obligim të dorëzon edhe programin për punën e institucionit 
publik.  

Shpallja publike zgjatë 8 ditë pune nga dita e shpalljes.  
Zgjedhja do të bëhet nga ana e Kryetarit të komunës në afat prej 15 ditë duke llogaritur nga dita e marrjes së 
propozimit të dorëzuar nga Këshilli drejtues. 
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën në vijim:IPKKF “Ollga Micevska” Kërçovë, rr.  “11 Shtatori” nr. 
89, me shenjë për “Këshillin drejtues për shpallje publike për drejtor”.  
Dokumentet e pakompletuara e që nuk do të dorëzohen në kohë nuk do të shqyrtohen.  
 

IPKKF “Ollga Micevska” Kërçovë 
Kryetar i Këshillit drejtues  

Ibrahim Koça 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gaz. zyrtare e R.M ,nr. 167/2015 ), Shkolla fillore ,,Vrapçishti ,, f. Vrapçisht , e shpall këtë
:

Shpallje publike
Për krijimin e një marrëdhënie pune

Për punësim të një mirëmbajtësi pastërtie me orar të plotë pune ,në kohë të pacaktuar.
Përveç kushteve të përgjithshme të caktuara me Ligj, kandidati duhet të ketë të kryer
Kandidati duhet t’i dorëzoj këto dokumente :

Kërkesë, dëftesa e arsimit fillor të kryer,
Vërtetim nga Gjykata ,se ndaj tij nuk udhëhiqet procedurë penale,
Certifikatë të nënshtetësisë,
Certifikatë të lindjes,
Karton personal,
Kopje të letër njoftimit,
Certifikatë mjekësor, pas pranimit të kandidatit.
Shpallja publike është e hapur 5 ditë nga dita e shpalljes.
Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në sh.f. ,,Vrapçishti,, në f. Vrapçisht.
Nr. 0401 38/1
19.02.2018
Vrapçisht Sh.f. ,,Vrapçishti,, f. Vrapçisht

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP(Gazeta zyrtare nr. 167/2015, 27/16 Tekst i spastruar.) Pëlqimi nga MASH nr. 12-1122/1 të dt. 
30.01.2018 dhe pëlqimi i Komunës të Çairit nr. 09-328/8 të dt. 05.02.2018  Shfk “7 Marsi”- Shkup - Çair nxjerr 
 

Shpallje Publike 
Për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar 

 
Një  mbajtës të higjienës me orar të plotë në kohë të pacaktuar me neto rrogë prej 12.000 den. Orari i punës si vijon : Turni i parë  
prej orës 06:30 deri 14:30 ; Turni i dytë  prej orës 10:30 deri 18:30 ; 
Një mjeshtër shtëpiak me orar të plotë në kohë të pacaktuar me neto rrogë prej 15.000 den. Orari i punës si vijon : Turni i parë  
prej orës 06:30 deri 14:30 ; Turni i dytë  prej orës 10:30 deri 18:30; 

 Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune. 
 Të punësuarit kanë drejtë të pushimit vjetor në pajtueshmëri të MK dhe LMP. 
 Kandidatët duhet t’i dërgojnë dokumentacionin në vijim: 

- Lutje me biografi të shkurtër 
- dokument për kryerjen e arsimit adekuat  
- certifikatë për shtetësi 

 Shpallja zgjatë 5 ditë prej datës së shpalljes. 
 Zgjedhja do të bëhet në afat prej 30 ditëve pas skadimit të afatit për lajmërim. 
 Dokumentacioni i jo kompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 Dokumentet e duhura të dërgohen në adresën: Kosta Abrasheviq nr. 3 ,SHFK “7 Mars” – Shkup Çair 

            SHFK “7 Marsi” – Shkup  Çair 

Në bazë të nenit 22 dhe 23  të Ligjit për marrëdhënie pune(“GZ të RM”nr. 167/2015, 27/16), dhe  pëlqimi prej MASH nr. 12-
1122/1 prej 30.01.2018 dhe pëlqimi nga Komuna e Çairit nr. 09-328/5 prej 05.02.2018  Shkolla fillore komunale ”Kongresi i 
Manastirit” Shkup, publikon: 

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendit të punës në kohë të pacaktuar 

 
Një punëtor higjiene me orar të plotë të punës  rroga neto bazë prej 12.000, den., orari i punës ndërrimi i parë prej 6-30 

deri në ora 14-30 dhe ndërrimi i dytë prej 11-30 deri në ora 19-30 
Kandidatët duhet t”i plotësojnë  kushtet sipas  LMP. 
  Kandidatët  duhet t”i dorëzojnë dokumentet ne vijim: 
                      -Lutje me biografi të  shkurtë  
                     -Dokument për shkollim adekuat të përfunduar (në origjinal ose të verifikuar në noter) 
                     -Vërtetim  për nënshtetësi 
Shpallja zgjat 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. 
Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 30 ditë pune pas mbarimit të shpalljes. 
Dokumentet e dorëzuara që janë të pakompletuara dhe të vonuara nuk do të shqyrtohen.  
 Dokumentet e nevojshme  të dorëzohen në SHFK “Kongresi i Manastirit” rr. Petre Georgiev nr. 22 –Shkup   

                                                                                                  Drejtor   
                                                                                               Faik Xhoni   

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP (Gazeta zyrtare nr. 167/2015, 27/16 Teksti spastruar.)Pëlqimi nga MASH nr. 12-1122/1 të dt. 
30.01.2018 dhe pëlqimi i Komunës së Çairit nr. 09-328/6 të dt. 05.02.2018  SHFK “Jashar Bej Shkupi”- Shkup Çair nxjerr 
 

Shpallje Publike 
Për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar 

 
Një  mbajtës të higjienës me orar të plotë në kohë të pacaktuar me arsim fillor me neto rrogë prej 12.000 den. Orari i punës si 
vijon: Turni i parë  prej orës 06:30 deri 14:30; Turni i dytë  prej orës 10:30 deri 18:30; 

 Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune. 
 Të punësuarit kanë drejtë të pushimit vjetor në pajtueshmëri të MK dhe LMP. 
 Kandidatët duhet t’i dërgojnë dokumentacionin në vijim: 

- Lutje me biografi të shkurtër 
- dokument për kryerjen e arsimit adekuat  
- certifikatë për shtetësi 

 Shpallja zgjatë 5 ditë prej datës së shpalljes. 
 Zgjedhja do të bëhet në afat prej 30 ditëve pas skadimit të afatit për lajmërim. 
 Dokumentacioni i jo kompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 Dokumentet e duhura të dërgohen në adresën: 124 Duqanxhik nr. pn  ,SHFK “Jashar Bej Shkupi” – Shkup Çair 

                     SHFK “Jashar Bej Shkupi” – Shkup  Çair 
 

 
Shkolla fillore komunale “Liria” Shkup  

Cvetan Dimov 94 , tel./fax: +389 2 2611 854 –  e-mail:liria_shkup@live. com 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP teksti i konsoliduar (Gazeta zyrtare nr. 154/2014.)  dhe pëlqimit nga MASH nr. 12-1122/1 nga 

data 30.01.2018,  SH.F.K.”Liria” Çair-Shkup nxjerr:  
Shpallje Publike 

Për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar 
1. Një(1) Mjeshtër me orar të plotë pune në kohë të pacaktuar me arsim të mesëm me neto rrogë prej 14.500,00 den. 

Orari i punës prej orës 6:00 deri 14:00  
Të punësuarit kanë të drejtë të pushimit ditor, javor dhe vjetor në pajtueshmëri me LMP. 

1. Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune 
Dokumentet e nevojshme për konkurrim: 

1. Lutje 
2. Biografi të shkurtër 
3. Diplomë për arsimin e kryer përkatës 
4. Certifikatë për shtetësi 
5. Letërnjoftim (kopje) 

Shpallja zgjatë pesë (5) ditë nga data e shpalljes. Zgjedhja do të bëhet në afat prej tridhjetë (30) ditëve pas skadimit të afatit për konkurrim. 
Dokumentet e pa kompletuara ose të vonuara nuk do të shqyrtohen. 
Dokumentet të dorëzohen në Sh.F.K.”Liria” Çair – Shkup, rr. Cvetan Dimov nr. 94 –Shkup 
Shkup, 16.02.2018           Drejtori 
                     / Talat Sadiku  / 
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP(Gazeta zyrtare nr. 167/2015,27/16 Tekst i spastruar.)Pëlqimi nga MASH nr. 12-1122/1 të dt. 
30.01.2018 dhe pëlqimi i Komunës së Çairit nr. 09-328/3 të dt. 05.02.2018 SHF “Rajko Zhinfiov” - Çair, Shkup, nxjerr 
 

Shpallje Publike 
Për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar 

 
Një  mbajtës të higjienës me orar të plotë në kohë të pacaktuar me arsim fillor me neto rrogë prej 12.000,00 den. Orari i punës si 
vijon : Turni i parë  prej orës 06:30 deri 14:30; Turni i dytë  prej orës 10:30 deri 18:30 ; 

 Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune. 
 Të punësuarit kanë të drejtë të pushimit vjetor në pajtueshmëri të MK dhe LMP. 
 Kandidatët duhet t’i dërgojnë dokumentacionin në vijim: 

- Lutje me biografi të shkurtër 
- dokument për kryerjen e arsimit adekuat  
- certifikatë për shtetësi 

 Shpalljazgjatë5 ditë prej datës së shpalljes. 
 Zgjedhja do tëbëhetnëafatprej30ditëve pas skadimit të afatit për lajmërim. 
 Dokumentacioni i jo kompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 Dokumentet e duhura të dërgohen në adresën: “Metodi Mitevski” pn  

SHF “Rajko Zhinfiov” - Çair, Shkup 
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP(Gazeta zyrtare nr. 167/2015, 27/16 Teksti spastruar) Pëlqimi nga MASH nr. 12-1122/1 të dt. 
30.01.2018 dhe pëlqimi i Komunës së Çairit nr. 09-328/7 të dt. 05.02.2018  SHFK “Tefejjuz” – Shkup Çair nxjerr 

Shpallje Publike 
Për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar 

 
Një  mbajtës të higjienës me orar të plotë në kohë të pacaktuar me arsim fillor me neto rrogë prej 12.000 den. Orari i punës si 
vijon: Turni i parë  prej orës 06:30 deri 14:30; Turni i dytë  prej orës 10:30 deri 18:30; 

 Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune. 
 Të punësuarit kanë drejtë të pushimit vjetor në pajtueshmëri të MK dhe LMP. 
 Kandidatët duhet t’i dërgojnë dokumentacionin në vijim: 

- Lutje me biografi të shkurtër 
- dokument për kryerjen e arsimit adekuat  
- certifikatë për shtetësi 

 Shpallja zgjatë 5 ditë prej datës së shpalljes. 
 Zgjedhja do të bëhet në afat prej 30 ditëve pas skadimit të afatit për lajmërim. 
 Dokumentacioni i jo kompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 Dokumentet e duhura të dërgohen në adresën: “Çairska” nr. 2  ,Shkup Çair 

         SHFK “Tefejjuz” Shkup Çair  

       Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 nga Rregullorja për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore dhe aktiviteteve 
të tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore nr. 07-2250/1 të datës 05.06.2014 nga MASH, SHF “Jashar Bej Shkupi” Çair 
Shkup publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për grumbullimin e ofertave 

               
       SHF “Jashar Bej Shkupi” Çair Shkup rr. 124 Duqanxhik nr. pn – Shkup, organizon ekskursione dhe aktivitete tjera të 

lira për nxënësit për vitin shkollor 2017/2018 në pajtim me Programin për aktivitetet e theksuara: 
 

1.1 Piknik njëditor pranveror  
Vendi i realizimit: Shkup – Saraj – Shkup 
Klasa: prej I deri IX 
1.2 Rekreacion njëditor për nxënësit e klasës së III 
Vendi i realizimit: Shkup – Tetovë – Shkup; Shkup – Gostivar – Shkup 
1.3 Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së VI 
Ekskursion dyditor 
Vendi i realizimit: Shkup – Strugë – Shkup 
Klasa: klasa e VI 
1.4 Ekskursion treditor për nxënësit e klasës së IX 
Ekskursion treditor 
Vendi i realizimit: Shkup – Strugë – Shkup 
Klasa: klasa e IX 
1.5 Mësim në natyrë tre deri në pesë ditë për nxënësit e klasës së V 
Vendi i realizimit: Shkup – Strugë – Shkup 

 
Kushtet minimale të cilat duhet të plotësojë ofertuesi janë: 
- të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë përkatëse 

turistike. 
- të ketë së paku të realizuara me sukses 3 ekskursione apo aktivitete tjera të lira për nxënësit në tre vitet e fundit. 
- të plotësojë kushtet për transport të grupeve për fëmijë në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 

Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Oferta e ofertuesit i cili nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e papranueshme. 
Dokumentet të cilat duhet të dorëzojë ofertuesi: 
 -Dokument nga Regjistri qendror për veprimtari të regjistruar – DRD formuar, licencë për kryerje të veprimtarisë 

turistike), 
-kopje të marrëveshjes dhe vërtetim për realizim të suksesshëm të së paku tre ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve 

tjera të lira, në tre vitet e fundit për secilin ekskursion të realizuar veç e veç, 
Deklaratë se plotëson kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor 

dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur dorëzon garanci bankare për realizim kualitativ të ekskursionit 

dhe aktiviteteve tjera të lira në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes.  
Ftohen ofertuesit e interesuar të dorëzojnë ofertat sipas dokumentacionit që mund ta marrin në shkollë deri më 

23.02.2018 çdo ditë pune prej ora 8,00-14,00 tek sekretari i shkollës. 
Tel për kontakt 3220 677 
e-meil shf_jasharbejshkupi@yahoo.com    

MARKETING



21STUDIME
Koha, e hënë 19 shkurt, 2018 

Nga Lorraine de FOUCHER 

Ka qenë i komplikuar shkrimi i
këtij artikulli. Jo vetëm pse përm-
ban zbulime të pabesueshme, por
sepse kam qenë vazhdimisht e ço-
rientuar. Prej chat-eve në Facebook
që ndriçojnë. Nga celulari që njof-
ton një mesazh të ri. Në Twitter
ishte një video që duhej patjetër
ta shikoja. Dhe ndërkohë çfarë po
ndodhte në Instagram? Edhe ti që
sapo ke nisur të lexosh këtë para-
graf e ndjen që tashmë po të luha-
tet përqendrimi: jemi të gjithë vik-
tima të piratëve të vëmendjes.
Kërkimi im nis me një takim me 15
vjeçaren Emma në një bar të Pari-
sit. Në tavolinë, afër me një Coca-
Cola Light, celulari im ndriçon si
një pemë Krishtlindjeje. Vazhdon
që ta ndërpresë teksa po e intervi-
stoj pikërisht lidhur me këtë argu-
ment. Ajo që përzihet në bisedën
tonë është sidomos fantazma e
vogël e verdhebardhë e Snapchat.
“Shiko, këto janë streak”, më shpje-
gon Emma me një pamje të bezdi-
sur. “Nëqoftëse humbet streak,
humbet miqtë”. Këto emoji
mundësojnë marrëdhëniet me të
tjerët, një gjë që adoleshentët e
adhurojnë: zemër e praruar për
miqtë më të mirë, zemër e kuqe
për miqtë më të mirë për dy javë
radhazi, dopio zemër e kuqe për
dy muaj radhazi e kështu me
radhë.

Përkrah zemrave është simbo-
li i zjarrit, që shfaqet kur Emma
dhe mikja e saj Anna shkëmbejnë
të paktën një snap të përditshëm.
Përkrah është një numërues që tre-
gon numrin e ditëve të kaluara në
shkëmbimin e mesazheve. “Anna
dhe unë jemi shumë shoqe, kësh-
tu që e ushqej zjarrin. Janë 150
ditët që i shkruajmë njëra tjetrës
përditë!”, esklamon vajza. Të hum-
basë ikonën dhe pikaverazhin as
nuk bëhet fjalë: Anna do të zemë-
rohej shumë dhe nuk bëhet shaka
me shoqërinë. “Nëqoftëse nuk i
shkruaj për 24 orë shfaqet një kle-
sidër afër emrit të saj për të më
kujtuar që t’ia bëj”, shpjegon
Emma. Në liceun e tyre, streak-et
janë bërë një lloj barometri i inte-

grimit social. “Njoh në djalë tek e
II-ta B që nuk ka as edhe një. E kup-
ton apo jo?”, komenton Emma. T’i
ndjekësh të gjithë është një im-
penjim i konsiderueshëm: “Çdo
mëngjes kaloj të paktën 10 minu-
ta duke ushqyer flakën”, shpjegon
vajza. Emma dhe Anna janë pjesë
e së ashtuquajturës gjenerata pe-
shku i kuq? Janë adoleshente të
hutuara e të çorientuara, të paafta
që ta përqëndrojnë vëmendjen e
tyre ndaj një bisede, një leksioni
apo një libri? Janë të droguara prej
atyre ekraneve që i kontrollojnë
çdo çerek ore për të parë nëse ju ka
ardhur ndonjë lajmërim, burim i
një drithërime kanqësie sociale?
“Gjëja më e keqe është se nuk
bëjnë as biseda. Nganjëherë fë-
mijët dërgojnë foto të murit apo
të tavanit vetëm për të mos hum-
bur pikaverazhin”, ankohet Tristan
Harris, flokë të kuq dhe buzëqe-
shje mikluese. “Mund të men-
dojmë: “Ah, adoleshentët e sotëm
e përdorin Snapchat ashtu si ne bi-
sedonim për orë të tëra me te-
lefon”. Por në atë kohë nuk kishte
200 inxhinierë në punë prapa ek-
raneve, për të studiuar psiko-
logjinë e më të rinjve dhe të bëjnë
gjithçka që t’i bëjnë të varur nga
aplikacioni”.

Harris është një ish dizajner i
Google. I diplomuar në Stanford
University dhe i specializuar në
“ndërveprimin midis qenies njerë-
zore dhe kompjuteri”, ka nisur të
denoncojë nëpër TED Conference
dhe emisione televizive ata që ai i
quan “piratë të vëmendjes”. Sipas
Harris, duhet përmbysur barra e
provës: po sikur faji të mos ishte i
adoleshentëve të hutuar, por i
kompanive si Apple, Facebook e
Google, që bëjnë gjithçka për ta
vjedhur kohën e lirë nga truri ynë?
“Për më të rinjtë është e vështirë
të bëjnë logjikat e Snapchat dhe
t’i kundërshtojnë. Nga pikëpamja

e kompanive, ka plotësisht kuptim:
është sikur një kompani elektrike
të bënte gjithçka që t’i shtynte
klientët e saj t’i linin të ndezura të
gjitha dritat e mundshme. Nuk
mund t’u kërkohet këtyre kompa-
nive që të dalin kundër interesave
të tyre, edhe pse fitojnë para duke
manipuluar trurin e fëmijëve”,
thekson ish dizajneri. Rezultati
është se statistikat mbi nivelin e
vëmendjes janë gjithnjë e më
shumë shqetësuese. Gjatë 17 vite-
ve të fundit kemi humbur 4 sekon-
da aftësi përqëndrimi: në 2000
ishim në gjendje që t’u kushtonim
12 sekonda vëmendjeje të vazh-
duar ndaj një detyre të caktuar.
Sot, siç e zbulon një studim i reali-
zuar nga Microsoft, mesatarja
është 8 sekonda, më keq se një pe-
shk i kuq, që është i aftë të përqën-
drohet për 9 sekonda. Sipas një
kërkimi tjetër, ndërpritemi rreth
çdo 12 minuta, pasi marrim mesa-
tarisht 40 mesazhe në ditë dhe
jemi të paaftë – si 89% e francezë-
ve – që ta shtyjmë leximin. Pas çdo
pushtimi të hapësirës tonë men-
dore, na duhen 23 minuta të ripër-
qëndrohemi lidhur me atë që po
bënim, siç e demonstrojnë kërki-
met e Gloria Mark, hulmutuese e
University of California Irvine.

Shkruarja e këtij artikulli është
mjaft sfilitëse. Kështu që bëj një
pauzë të shkurtër për të kontrol-
luar Facebook: hap aplikacionin
dhe më kënaqësi shoh se kam dy
lajmërime. Dikush që mendon për
mua? Në të vërtetë, jo: mesazhi i
parë është i rrjetit social, që më kri-
tikon se nuk “po postoj asgjë prej 7
javësh”. I dyti vjen nga një kontakt
disi i panjohur që, në kundërshtim
nga unë, i është bindur Mark
Zuckerberg dhe ka botuar diçka.
Kufizohem duke bërë scroll, atë lë-
vizje të gishtit që më mundëson të
lexoj pastime të vjetra që shfaqen
në faq. Gjysmë ore më vonë, nuk

jam shkëputur akoma: po shikoj
një video hipnotizuese mbi përga-
titjen e ëmbëlsirave më çokollatë,
që është hapur vetë falë opsionit
diabolik “autoplay”. “Scroll, auto-
play dhe lajmërimet e shtirura
janë të gjithë mjete të krijuara nga
Facebook për të të mbajtur sa më
gjatë dhe të të bëjnë të varur”,
shpjegon Ramsay Brown, pamje
prej hipster-i kalifornian, mjekër e
dendur, por e mirëmbajtur, dhe ka-
pele me ngjyra prej skater-i. Brown
është një inxhinier amerikan që
studion varësinë nga aplikacionet.
Por le të kthehemi në punë.
Stéphane Xiberras është Drejtor
Kreativ i BETC-së, një agjenci publi-
citare që ka 900 punonjës, klientë
të shquar dhe ka marrë shumë
çmime për fushatat e tij. Por Xi-
berras nuk ka shumë shpresa: “Tra-
dicionalisht kemi qenë gjithmonë
ne, ata të publicitetit, kampionët
e botës e vëmendjes. Dimë të llo-
garisim probabilitetin me të cilën
një shtëpiake do të blejë një pro-
dukt që ka parë në një revistë
vetëm nga niveli i zgjerimit trë be-
beve të tyre të syrit. Por sot ndjehe-
mi krejtësisht të tejkaluar. Në ekra-
nin e një celulari të gjitha
informacionet kanë të njëjtën
rëndësi: lajmi i një atentati, me-
sazhet e një shoqeje, një foto në
Instagram. Tashmë për të tërhe-
qur vëmendjen e njerëzve duhen
strategji më të rafinuara”.

Gjithçka duket se çon në të
njëjtin drejtim: vëmendja është
transformuar në një resurs naty-
ror të çmuar, baras me ujin apo me
naftën. Një resurs i ndotur që rral-
lohet dhe, për pasojë, fiton vlerë.
Kohën e trurit Emma duhet ta me-
ritojë. Ideja e “ekonomisë së vë-
mendjes” është shfaqur rreth vitit
1995 me zhvillimin e internetit, por
ka qenë gjithmonë në qendër të
luftës së kapitalizmit. “Në fundin e
‘800 duhej kontrolluar vëmendja e

punëtorit për ta bërë që të ishte sa
më produktiv, më pas të krijonte
dëshirën për kohën e tij të lirë, për
ta shtyrë që të blinte mallrat që ki-
shte prodhuar”, shpjegon Yves Cit-
ton, Profesore e Letërsisë Franceze
në Universitetin e Grenoble dhe
autore e “Pour une écologie de l’at-
tention” (Seuil 2014). “Për momen-
tin, vëmendja është një resurs që
merret në konsideratë vetëm në
shkallë individuale. Kur qëndrojnë
të ngjitura pas celularit, Emma dhe
Anna fajësohen, por nuk ngrihet
kurrë problemi në nivel kolektiv.
Ideja e ekologjisë shërben pikëri-
sht për të kujtuar se edhe vë-
mendja është parasëgjithash një
çështje mjedisore: Anna dhe
Emma gjenden përballë objektesh
që tërheqin vëmendjen e tyre për
të gjeneruar fitime, për t’i bërë të
varur nga aplikacioni”. Në çfarë
mënyre? Shumë persona kanë ni-
sur të pyesin. “Shtetet duhet t’i
detyrojnë kompanitë teknologjike
që të merren me ekologjinë e vë-
mendjes duke miratuar ligje, njël-
loj siç kanë bërë me Protokollin e
Kiotos apo me Marrëveshjen e Pa-
risit për Ndryshimet Klimaterike”,
pohon Harris. Sipas tij duhet klasi-
fikuar kërkesa e një uebsajti apo e
një aplikacioni, ashtu siç klasi-
fikohet impakti mjedisor i auto-
mobilave apo i frigoriferëve. Harris
Lufton edhe për portabilitetin e
rrjeteve sociale, domethënë për
mundësinë e daljes nga Facebook
apo nga Instagrami pa i humbur
domosdoshmërisht të gjitha kon-
taktet dhe të migrohet drejt një
ndërfaqjeje më respektuese ndaj
përqëndrimit.

Të tjerë zhvillojnë instrumente
të dobishëm për përdorues të
veçantë. Më 2016 Ramsay Brown
dhe kolegët e tij kanë krijuar
aplikacionin Space, një ikonë e
vogël për të mbrojtur vëmendjen,
që të detyron të bësh një pushim të
mirë përpara se të lidhesh në rrje-
tet sociale. Një pushim të mirë për
WhatsApp, dy për Instagramin,
pasi këtu është në lojë imazhi yt.
Në pranverën e 2017 Broën dhe
ekipi i tij kanë shkuar që t’ia propo-
zojnë krijesën e tyre Apple, në
mënyrë që t’i nxirrte në shitje në
App store. Përgjigja e kompanisë
së famshme ka qenë: “Çdo aplika-
cion i projektuar për të ndihmuar
njerëzit që ta përdorin më pak ce-
lularin nuk mund të shitet në App
store”. Pas lajmi ka nisur të përha-
pet në mjetet amerikane të infor-
mimit, Apple ka vendosur ta auto-
rizojë që të doënload Space. Në
Francë jam orvatur të intervistoj
përfaqësuesit e Google dhe Face-
book lidhur me këto tema. Çështja
nuk e ka tërhequr vëmendjen e
tyre. 

(Monde)

Piratët e trurit
Aftësia jonë
përqendruese është
përkeqësuar në 20
vitet e fundit për faj të
aplikacioneve dhe të
uebsajteve të
konceptuara për të
tërhequr vëmendjen
tonë. Dikush po
studion mënyra për
t’u mbrojtur prej tyre
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TEKNOLOGJI

Fiks ditën e Shën Valentinit, Ferrari ka prezan-
tuar supermakinën e radhës. Me një shpejtësi mak-
simale prej 321 km/h, Ferrari Portofino vjen me një
personalitet të dyfishtë: shumë e rehatshme për
udhëtime në dimër dhe fantastike për stinën e
verës, pasi me një buton çatia e kësaj supermakine
“zhduket”. Deri tani janë prenotuar më shumë se
600 modele, pas një eventi të Ferrarit në Portofino.

Ata që heqin dorë do të shpëtohen.
Por kjo nuk do të jetë një humbje, por
një pushtim. Nga liria. Për t’iu
përgjigjur ose jo një mesazhi, ose për ta
bërë atë kur është më mirë. Një subjek-
tiv më i mirë: ne do ta vendosim atë.
Kjo është sfida e vërtetë për t’u
kapërcyer, në epokën e “mbingarkesës
informative, të menjëhershme dhe të
përditshme”, për të përdorur fjalët e
Giovanni Boccia Artieri, sociolog i me-
dias digjitale në Universitetin e Urbino
Carlo Bo. Sepse sot më shumë se kurrë
po bëhemi të disponueshëm për të ko-
munikuar.

JO VETËM TELEFONATA. Telefoni ce-
lular nuk është më një mjet për tu gjur-
muar, por një “qendër” multimediale, një
kryqëzim shumë i zënë i postës elektro-
nike, mesazheve tekst, mesazheve të

menjëhershme. Nëse në vitin 2015, një
amerikan mesatarisht preten-

donte të merrte 86 email çdo
ditë, për tre vjet gjërat kanë
ndryshuar për keq. Dhe në të

vërtetë nuk është rastësi që vetëm në Sh-
tetet e Bashkuara të Amerikës kanë fil-
luar të injorojnë sulmet e mesazheve, të
çdo lloji dhe në çdo platformë. Pagimi
për një çmim: ankthi. “Ne kemi krijuar
një mjedis ku njerëzit besojnë se mund
të marrin një përgjigje menjëherë. Kur
nuk është, ata shqetësohen”, i tha Sherry
Turkle antropologut digjital. Një kosto

që është mjaft e pranueshme nëse më-
soni të hidhni poshtë: të transformoni,
domethënë, hapësirën mendore në të
cilën ndihemi nën rrethim, në postin e
një komunikimi të ri digjital.

KEQKUPTIMI I TË QENIT BALLË PËR
BALLË. "Ndërsa jashtë vendit është duke
u zhvilluar detoksifikimi, detoksifikimi
nga komunikimi përmes kurseve dhe
praktikave të mira në zyra, në Itali nuk ka
etikë adekuate. Është një problem kul-
turor i mësimit, tek i cili duhet të fil-
lojmë të gjejmë zgjidhje”, vazhdon Boc-
cia Artieri. Keqkuptimi themelor është
se ne presim një përgjigje të menjëher-
shme nga marrësi i një mesazhi, sikur të
ishte atje para syve tanë. “Është një pro-
ces automatik njohës i zbatuar nga tru-
ri, i njëjtë që gjenerohet ballë për ballë”,
shpjegon Giuseppe Riva, psikolog i me-
diave të reja në Universitetin Katolik të
Milanos. Por objektivisht është shumë
për të pritur që ata që “kontrollojnë” me-
sazhin tonë në WhatsApp do të na
përgjigjen në 200 mijë sekonda, sikur të
ishin 70 centimetra nga hunda.

PRAKTIKAT E MIRA. Do të mbije-
tojmë, Gloria Gaynor e ka kënduar atë
për dyzet vjet, kur smartfonë ende nuk i
kishim imagjinuar. Por është e nevojsh-
me të zbatohet pak. Lejoni njoftimet,
për shembull, të paktën në fundjavë ose
gjatë festave: kështu që ne nuk do të
shpërqendrohemi nga ndriçimi i ndry-

shëm ose i papritur i ekranit të telefonit
derisa ne jemi në kinema (madje edhe
fqinjët do të jenë mirënjohës ndaj nesh)
ose nën një qiell të shkëlqyer . Ju gjitha-
shtu mund të kufizoni veten për t’iu
përgjigjur emaileve të kompanisë (që
gjithashtu mund të jenë me aftësi të ku-
fizuara përkohësisht). “Ata që punojnë të
shtunën në mëngjes janë të lirë të na
shkruajnë, por duhet të marrim parasy-
sh se do të përgjigjemi të hënën. Dhe
të dy bashkëbiseduesit duhet të më-
sojnë të menaxhojnë ankthin e pritjes,
“insiston Boccia Artieri.

ZGJIDHNI KOHËN. Ndërhyrësit nuk
janë thjesht profesionistë. Mendoni për
grupet e WhatsApp në të cilën ne jemi
në dritën e vetë regjistruar: godinë,
shkollë, pishinë, palestër. “Ndërkohë
mund të dilni nga këto grupe. Ose tjetër
është e mjaftueshme t’i heshtësh ata “,
kujton Riva. Që nënkupton të përdorni
në favor të parametrave të privatësisë të
të gjitha aplikacioneve që përdorim: në
WhatsApp, për të qëndruar në temë,
mund të zgjidhni të hiqni "kontrollin
blu" për të lexuar mesazhet. “Por ndosh-
ta kjo duket si një humbje”, thotë Al-
berto Marinelli, një ekspert i proceseve
kulturore dhe komunikative në Sapien-
za në Romë. Pse nuk duhet të ikni? “Tek-
nologjitë e reja bëjnë të mundur kriji-
min e kohës së ndërveprimit. Dhe kjo
është mbi të gjitha një avantazh”.

Ekspertët e sigurisë kompjuterike
kanë zbuluar një problem të ri, të quaj-
tur GhostTeam, në së paku 56 aplikacio-
ne në dyqanin e Google Play. GhostTeam
dedikohet për vjedhjen e emrave të për-
doruesve dhe fjalëkalimeve në Face-
book. Ai fshihet në formën e aplikacio-
nit për baterinë e llambës, kompasit,
skanerit dhe kodeve QR, pastrimit të te-
lefonit të mençur, argëtimeve në forma
të ndryshme dhe shkarkimeve të video-
ve. Siç ndodh shpesh, vetë aplikacionet
nuk përmbajnë kod me qëllim të keq,

andaj lejohen të përfshihen në katalo-
gun e Google Play. Ky ‘malware’ mbledh
informacione rreth pajisjes, vendn-
dodhjen, gjuhën dhe parametrat e shfa-
qjes. Sa më shpejt që ju të hapni aplika-
cionin në Facebook, ai do të kërkojë
serish nga ju kyçje në formë verifikimi,
por kur ju do të shkruani emrin e përdo-
ruesit dhe fjalëkalimin, ato të dhëna do
t'i dërgohen autorit të virusit. Ghost-
Team është zbuluar nga Avast dhe Trend
Micro. Besohet se kjo është një çështje e
punës së një zhvilluesi vietnamez, pasi

gjuha vietnameze është përdorur për të
shkruar kodin e kompjuterit. Aktuali-
sht, përdoruesit e Android në Indi, In-
donezi, Brazil, Vietnam dhe Filipine janë
në rrezik më të lartë, shkruan Hacker
News.

Ferrari “lëshon”
të kuqen e radhës

ZBULOHEN APLIKACIONET 
që vjedhin fjalëkalime në Facebook

Telefonatat, e-mailet dhe
WhatsApp: rrethuar nga kërkesat,
rritet numri i atyre që vendosin të
mos përgjigjen. Ekspertët: “Ja si të
kapërcehet ankthi i smartfonëve”

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

Dilema e mesazheve, duhet t’i
fshijmë menjëherë apo jo?
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Mensur
Mamuti

AKTORI
SHQIPTAR
NË FOTO

ISH PREFEKTI I 
STRUGËS, RAMIZ

-----------------------------
FILM ME AKTORIN 

NË FOTO
M GRUM AMERIKAN 

I HEAVY-METALIT

SHËRBEN,
DUHET

GAZI 
QË E THITHIM

GRUP DOGMATIK 
BESIMTARËSH

-----------------------------
I DITËS

D
LL. M.

----------------------------
ISH FUTBOLLISTI 

HUNGAREZ, 
FERENC

OKSIGJENI
----------------------------

APETIT

S KAMPIONI,
I PARI

PARAPAGESA PËR 
NJË BANESË

----------------------------
KËNGËTARJA

OKSA

KOHA
RRËSHIRË 

ZBUKURUESE
(SH.)

-----------------------------
RRJEDHË UJI

Q HIDROGJENI KOHA
PASTRIMI I PJESËVE 

TË TRUPIT PARA 
NAMAZIT (ABDEST)
------------------------------
RACË KOMERCIALE 

LEPUJSH (SHQ.)

JEHONË

MOHIM 
I SHTETIT

-----------------------------
KRIKETISTI 
KANADEZ, 

MANI
ALUMINA

------------------------------
KËNDI MES 

DREJTIMIT TË 
NJË LËVIZJEJE 

ME ATË TË VERIUT

KËNGËTARJA
MORISET

-----------------------------
FILM  ME AKTORIN 

NË FOTO

PLUMBI 
I FISHEKUT

(SH.)

A
GJERGJ 
NIKOLLA

-----------------------------
KËNGËTARI 

MUHARREM (MEMI)

FOSFORI
----------------------------

LËNDË 
SHKËLQYESE, 

SMALT

KOHA
QYTET 

NË BOSNJE
-----------------------------

LLAMBA 
ELEKTRIKE

ERBIUMI
----------------------------

HOXHË

ECJET 
E ORGANIZUAR,

PARADAT

FILM 
ME AKTORIN 

NË FOTO

HAP,
SHPALOS

ILINIUMI
-----------------------------

AZOTI

ACTIVE LINE 
ACCESS

----------------------------
SUEDIA

LLOJ 
HIDROKARBURI 

TË NGOPUR

KËNGËTARI
KOSOVAR,

BOGUJEVCI

ZGJIDHJET: M, VYEN, AJRI, SEKT, DITOR, LLM, O, SABO, QIRA, Q, AVDES, JEH, ANARKI, AL, 

ALANIS, AZIMUT, GJN, P, BILEQE, ER, PARAKALIME, OREKSI I MADH, ÇEL, IL, ALA, ETAN, ISMET.

Shumë i lehtë: 617839425, 358724961, 492561783, 721398546, 549176238, 863452179, 

174685392, 236917854, 985243617. Mesatar: 941628537, 782153496, 536479281, 

857394162, 193267845, 624815973, 468531729, 319782654, 275946318.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Marrëdhënia ne çift do jete edhe me e ngrohte gjate kë-

saj dite. Do flisni lirshëm për gjithçka qe iu shqetëson dhe se bashku
do arrini te zgjidhni çdo gjë. Beqaret do kenë mundësi me shumice
për te takuar dashurinë e jetës se tyre. Bëjini sytë katër! Ne planin fi-
nanciar duhet te vazhdoni te tregoheni vigjilente dhe te mos kryeni
investime shume te mëdha.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite shume e zymte kjo e sotmja për te gjithë ata qe

janë ne një lidhje. Nuk do arrini dot te flisni qetësisht me partnerin
dhe mosmarrëveshjet do vazhdojnë te thellohen. Beqaret do kenë
një dite paksa me ndryshe. Mundësitë për njohje te reja me perso-
na te veçante do jene te shumta. Ne planin financiar mos i lini pas
dore problemet e vogla sepse ato mund te zmadhohen shume.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Asnjë planet nuk do mund ta turbulloje jetën tuaj ne

çift gjate kësaj dite. Ju dhe partneri do jeni si një ekip i forte qe
mund te përballoni çdo lloj sfide. Beqaret do kenë shume besim tek
vetja e tyre dhe do arrijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Ne
planin financiar situata do jete me e përshtatshme për te kryer
edhe ndonjë investim me tepër sesa zakonisht.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Edhe për ju kjo dite do jete mjaft e vështirë. Do keni shu-

me debate me atë qe keni ne krah dhe nuk do arrini t’i zgjidhni dot
telashet. Beqaret do vazhdojnë te jene gjithë kohës ne kërkim, por
nuk do kenë shume fat. Mundohuni te qëndroni me tepër kohe me
miqtë. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje me se miri. Do mund
te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Te dashuruarit do jene te gatshëm te bëjnë çfarëdo lloj

sakrifice vetëm për t’ia kaluar sa me mire me personat qe kane ne
krah. Beqaret do kenë takime pafund dhe do mund te zgjedhin ci-
lin person te duan. Shfrytëzojeni ditën sepse nuk vijnë gjithmonë
kohe te tilla. Financat do kenë tronditje te mëdha, kështu qe matu-
ni mire para se te hidhni çdo lloj hapi.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nuk do kuptoheni shume mire me atë qe keni ne krah gja-

te kësaj dite dhe here pas here mund te debatoni. Ju do jeni me
kokëfortët ne fakt sepse ai do beje edhe ndonjë lëshim. Kujdes! Be-
qaret do kenë takime, por duhet te reflektojnë me kujdes para se te
hedhin çdo hap. Situata financiare do ketë përmirësime, megjithatë
nuk duhen bere menjëherë shpenzime marramendëse.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jeni shume besnike ndaj partnerit tuaj gjate kësaj

dite dhe askush nuk do mund t’iu beje dot për vete edhe pse do
mundohet. Dashuria pe rate qe keni ne krah kalon çdo kufi. Beqa-
ret nuk do kenë shume dëshirë te njihen me persona te rinj dhe
do mbeten me te njëjtin status. Ne planin financiar mos bëni
asnjë çmenduri sepse do keni probleme serioze.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do keni shume rivale ne dashuri gjate kësaj dite kështu

qe mbajeni pranë partnerin dhe surporizojeni atë gjate gjithë
kohës. Beqaret nuk do jene shume te sigurte për atë qe duan dhe
nuk do dine çfarë te bëjnë kur t’iu bëhen ftesa. Mos u nxitoni për
asgjë! Ne planin financiar duhet te jeni me te arsyeshëm dhe nuk
do kryeni asnjë shpenzim te tepruar.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Konfigurimi i yjeve do jete shume i mire sot për jetën

sentimentale te çifteve. Do jeni me te dashur dhe me tolerante me
personin qe keni ne krah prandaj lidhja juaj do marre një drejtim
edhe me pozitiv. Beqaret do kenë propozime te shumta, por do
kenë frike te marrin vendime. Me financat duhet te tregoheni
vigjilente sepse situata mund te përkeqësohet ndjeshëm.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Jeta ne çift do jete shume e qëndrueshme sot dhe nuk do

keni as problemin me te vogël me personin qe iu ndodhet pranë. Ko-
munikimi dhe toleranca do vazhdoje te jete pika juaj me e forte. Be-
qaret do vazhdojnë te jene ne kërkim te shpirtit te tyre binjak, por
pa ndonjë rezultat konkret. Financat do jene te dobëta për shkak te
disa shpenzimeve te detyrueshme qe do iu duhet te kryeni.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dita e sotme do jete një nga me te bukurat e këtij viti.

Do kuptoheni me se miri me personin qe keni ne krah dhe do shih-
ni me optimizëm drejt se ardhmes. Beqaret do jene edhe me rea-
liste dhe nuk do kërkojnë me ngulm te krijojnë menjëherë një
lidhje. Ne planin financiar duhet te tregoheni paksa me te matur
me shpenzimet qe te mos keni probleme serioze.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite pozitive kjo për gjithë te dashuruarit. Do flisni për

gjithçka me partnerin tuaj dhe nuk do keni as mosmarrëveshjen
me te vogël me te. Beqaret do jene sensuale dhe joshës. Te shum-
te do jene personat qe do kërkojnë t’iu bëjnë për vete, por vetëm
njeri prej tyre do jete fatlumi. Ne planin financiar do jeni me fat dhe
do kryeni investimet e nevojshme.



Këtë të martë është publikuar një stu-
dim i ri, pas një iniciative në të cilën synim ish-
te studimi i shëndetit të grave. Me theks është
trajtuar shkaku se për çfarë më së shumti
stresohen gratë. Dhe nga studimi i të dhëna-
ve, ka dalë se 37 për qind e grave stresohen për
shëndetin e prindërve të tyre. Jo kaq edhe për

fëmijët. Vetëm 23 për qind e afro dy mijë gra-
ve kanë deklaruar se i brengos shëndeti i fë-
mijëve dhe vetëm 15 për qind për bashkë-
shortët. “Kujdesi për fëmijët nuk është e
vështirë, por është më e definuar dhe e para-
shikueshme”, kurse është krejt e kundërta për
prindërit”, janë deklaruar gratë.

24 MOZAIK
Koha, e hënë 19 shkurt, 2018 

356 - Perandori Konstantini II
mbyll të gjitha tempujt pagan.

1512 - Trupat franceze nën ko-
mandën e Gaston de Foix okupojnë
Btreshën. 

1619 - Gjykimi kundër Johan van
Oldenbarnevelt fillon në Hagë.

1674 - Holanda dhe Anglia nën-
shkruajnë Paqen e Uestministerit
(Nju Jork Siti bëhet angleze). 1846 -
Qeveria e Teksasit formalisht insta-
lohet në Austin.

1861 - Cari rus Aleksander II shfuqi-
zon bujkrobërinë.

1878 - Thomas Alva Edison paten-
ton gramafonin.

1881 - Kansasi bëhet shteti i parë i
cili ndalon të gjitha pijet alkoolike.

1920 - Holanda i bashkohet Lidhjes
së Kombeve.

1942 - Trupat japoneze zbarkojnë
në Timor.

1949 - Arrestim masiv i komuni-
stëve në Indi.

1959 - Britania, Turqia dhe Greqia
nënshkruajnë marrëveshjen për të
pranuar pavarësinë e Qipros.

1985 - Miki Mausi mirëpritet në
Kinë.

ASISTENTJA E TREMBUR
Asistentja futet shumë e trembur
tek dhoma e doktorit dhe i thotë:
- Doktor, pacienti që sapo doli nga
vizita juaj vdiq para godinës…
- Çfarë thuaaa, çfarë pozicioni ka,
me fytyrë apo me kurriz nga klinika?
- Me fytyrë nga rruga doktor!
- Mooos, të lutem shko ktheje me
fytyrë nga klinika që të duket sikur
po futej...!

Njerëzit e mirë nuk kanë 
nevojë për ligje për t’i treguar atyre
të veprojnë me përgjegjësi, ndërsa

njerëzit e këqij do ta gjejnë një
mënyrë për të thyer ligjet. 

(PLATONI)

Në vitin 1997 Mark Breiner, Shelley
Breiner dhe Barbara Askin theme-
luan “Kids Wish Network” për nder të
babait të Shelley–it që vdiq nga kan-
ceri. U themelua për të mbledhur
fonde dhe për të
ndihmuar që
ëndrrat e fë-
mijëve të
bëheshin rea-
litet.
Megjithatë Re-
search Report Cen-
ter e përcaktoi si rrjetin më të keq ba-
mirës në USA sepse vetëm 3.5
milionë nga 141 të mbledhura ishin
përdorur realisht për të mbajtur
premtimin. Ndërkohë që mblidhnin
fonde si një OJF shpesh kishin finan-
cuar për politikanët dhe për të rritur
rrogat e themeluesve në shifra astro-
nomike.
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Nusja nuk shkon
në dasmë se nuk
i pëlqen grimi
Një grua që mungoi në da-
smën e saj prej 12.000 paund,
pas disa fatkeqësish, u la nga i
fejuari i saj që po e priste i
zemëruar. Pas provave “të për-
sosura” para dasmës, Nichola
Tuohy, 46 vjeç, nga Hornchur-
ch, Essex, pa që dita e saj më e
lumtur iu kthye në një kata-
strofë pasi nuk arriti të shkonte
në kishë në kohë. Në mëngje-
sin që do bëhej ceremonia,
nëna e tre fëmijëve vizitoi një
dyqan lokal për të bërë grimin,
por kur e pa rezultatin e për-
funduar, ajo filloi të qante dhe
tha se dukej “si një shtesë nga
Towie”. 90 minuta para se të fil-
lonte në ceremoni, ajo shkoi në
shtëpi për të larë fytyrën që të
bënte grimin vetë nga fillimi.
Për më tepër, Tuohy mori një
tekst nga shoqëruesja që it ha
se nuk mund ta bënte. Prindë-
rit e saj nuk e miratonin marte-
sën kështu që duhet të merrte
fëmijët e të shkonte në një ho-
tel për tu përgatitur, ku u për-
ball me një problem në page-
së, gjë që i shkaktonte vonesa.
Të gjitha këto shkatërruan
ditën e saj më të lumtur, duke
bërë që i fejuari të heqë dorë
nga martesa me të.

Shumë orë të mençura mund të masin të
rrahurat e zemrës, por pak prej tyre e masin
edhe tensionin e gjakut. Kjo për shkak se
për këtë proces kërkohen pajisje të veçanta.
Një patentë e re ka treguar se Samsungu ka
gjetur mënyrën për matjen e tensionit të
gjakut përmes një sensori të ngjashëm me
atë që mat të rrahurat e zemrës. Në patentë

shihet një orë e mençur e quajtur Samsung
Gear X.

Personat që gërhasin kanë një rre-
zikshmëri tre herë më të lartë për të zh-
villuar demencën, paralajmërojnë
shkencëtarët. E njohur si apnea e gju-
mit, një çrregullim i zakonshëm që ul
furnizimin me oksigjen dhe shkakton
gërhitjen vret qelizat e trurit. Shkencë-
tarët australian tashmë kanë publikuar
studimin e parë të këtij lloji për të zbu-

luar edhe trajtimin e kushteve që paran-
dalojnë demencën. Profesoresha Eliza-
beth Coulson, nga Instituti i Queensland
thotë se “trajtimi i apneas së gjumit re-
dukton rrezikun e demencës”. “Njerëzit
që vuajnë prej saj kana tre herë gjasa më
shumë të zhvillojnë sëmundjen e Alzhei-
mer. Kjo ndodh për shkak të hypoxia-s,
niveli i ulët i oksigjenit në gjak për shkak

të frymëmarrjes së varfër, shkakton
vdekjen e qelizave nervore”, thotë ajo.
Ajo ndodh kur muskujt dhe indet e buta
në fyt zbuten duke shkaktuar bllokim të
rrugëve të frymëmarrjes. Ajo interferon
me frymëmarrjen, duke e ndaluar për
periudha të shkurtra disa herë gjatë
natës ,duke ulur nivelin e oksigjenit,
gjumë të shqetësuar dhe gërhitje.

Gërhitja rrit rrezikun për demencën

Çfarë i brengos më së
shumti gratë?

Samsungu 
me orë që
mat tensionin 
e gjakut


