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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 20 dhjetor - Reformat e ndryshme arsi-
more që janë ndërmarrë, për thuajse tre deka-
da në Maqedoni, nuk ia kanë dalë të rregul-
lojnë sa duhet sistemin arsimor, sidomos atë të
nivelit të mesëm. Shkollat e këtij niveli, si ato të
arsimit të përgjithshëm, ashtu edhe të arsimit
profesional ballafaqohen me probleme,
mangësi dhe anomali të shumta. Politizimi në
kuptimin e punësimit të mësimdhënësve dhe

zgjedhjes së drejtorëve, vazhdon të mbetet
edhe më tej problem i cili sfidon shkollat e me-
sme. Drejtorët e politizuar, apo “drejtorët jo
neutral ndaj politikës”, sikurse quhen në doku-
mentin e Strategjisë Gjithëpërfshirëse të Arsi-
mit për periudhën 2018-2025, evidentohen si
problem edhe në pjesën e analizës për arsimin
e mesëm të përgjithshëm edhe në pjesën e ar-
simit të mesëm profesional...

Drejtorët e politikës sfidojnë shkollat

15 DEN
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Shfaqjet 
duartrokiten
më shumë në
skenat e huaja 

Shfaqjet e dy teatrove shqiptare
sigurojnë numrin më të madh të
spektatorëve kur performohen ja-
shtë skenave të tyre. Sipas të dhë-
nave statistikore, që i referohen
periudhës një vjeçare 2016-2017
për shfaqjet e vëna në skenat e
teatrove profesionistë, amatorë e
për fëmijë...
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Nga martesa
në prosti-
tucion të
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Në të njëjtën
rrugë me
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Humbja e tokave pjellore për qëllime jo bujqësore, ka kaluar në dukuri jo vetëm në Maqedoni, por
edhe në tërë rajonin qoftë në Kosovë, Shqipëri, Kroaci apo Serbi. Kjo problematikë vlerësohet si
një ndër sfidat kryesore, me të cilën përballen institucionet, por edhe shoqëria në përgjithësi
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Zef Serembe (1843-1901) ishte poet lirik arbëresh. Lindi
në Strigari të Kozencës. Ndoqi studimet në kolegjin e
Shën Adrianit, ku pati mësues J. De Radën. Që herët u
lidh me lëvizjen garibaldine dhe më vonë me lëvizjen
çlirimtare në Shqipëri. Zef Serembe botoi vëllimin me
vjersha “Poezi italisht dhe këngë origjinale të përkthyera
nga shqipja” dhe një përmbledhje me tingëllima italisht
“Sonetti vari”. Lëvroi gjerësisht lirikën, trajtoi motive

atdhetare, filozofike-shoqërore etj. Krijimtaria e Zef
Serembe e pasuroi poezinë arbëreshe me mjete
shprehëse, sidomos në prozodi. Vdiq në San Paolo të
Brazilit i sëmurë rëndë.

ÇFARË DUHET TË DIJË ZAEVI
"Këto javë është bërë zhurmë për Aleancën, dilema
sa provokative po aq edhe e sinqertë: të rri Aleanca
në qeveri apo jo- është bërë dilemë që duket se ka
pushtuar çdo bisedë referuar politikës. Me të drejtë
pyesin ata shqiptarë që besuan tek reformatori
Zaev dhe u gjendën në grackën e Gruevskit i cili i
trajtonte shqiptarët si numra ndihmës dhe jo si
palë e barabartë, e me padurim retorik pyesin të
gjithë ata që nuk e duan Aleancën t’ju prishi punë
në komoditetin e tyre të pushtetit. Kush është
komode në qeveri? Natyrisht BDI-ja, pasi ka shumë
vjet që nuk e lëshon pushtetin, e kapur fort pas
kolltuqeve herë të merituara dhe shpesh herë të
uzurpuara, BDI-ja nuk është aspak rehat që të ketë
një monitoruese në punën e saj të qeverisjes. BDI-
ja nuk është mësuar që të ketë shqiptarë në qeveri
të cilët ndihen të barabartë me të tjerët e të cilët
duan të punojnë ndershëm! BDI-ja kërkon
formulën e vjetër por puna është që me sa duket
edhe z.Zaev po jep sinjalet e një politike të vjetër
nën petkun e një kinse reforme politiko-
emocionale! Ai flet shqip herë pas here-kështu
bënte dhe Gruevski! Ai thotë se shqiptarët duhet të
jenë pjesë e shtetit-kështu bënte dhe Gruevski! Ai
vendos për shqiptarët me anë të maqedonasëve-
kështu bënte dhe Gruevki! Ai mban BDI-në të
pareformuar si ortake të qeverisjes-kështu bënte
dhe Gruevski! I vetmi gjemb, e vetmja llogari që
nuk iu del është prezanca e Aleancës për
Shqiptarët në qeveri! Kjo është diçka e re, sidomos
për BDI-në! Zaevi refermoi qeverinë, ngriti zërin
dhe denoncoi me të madhe “xhaketat e krimit” por
çuditërisht BDI-ja, që le të themi ka qënë kravata e
pushtetit të Gruevskit u la e pa prekur! Si mundet
që një parti që shoqëroi Gruevskin në gjithë
regjimin e tij të dalë kaq e pafajshme?! Dy
alternativa ka: ose ka qenë kukull dhe nuk ka bërë
asgjë ose ka bashkëpunuar me pushtetin e
atëhershëm! Në të dyja rastet përbën krim, pasi
BDI-ja është dashur ose të bashkëpunonte me
krimin ose të merrte rrogën kot!!! Ku janë reformat
brenda BDI-së?! Shqiptarët e penalizuan, tani
duhet drejtësia të bëjë punën e saj, ndryshe 60% e
shqiptarëve që përfaqësohen nga Aleanca me Besë
do ndjehen të ritradhëtuar nga pushteti 'reformist'
zaevist! Kryeministri duhet të dijë që shqiptarët
duhet të kenë zërin e tyre, atë që kanë zgjedhur
vet, e jo zërin që i mban më shumë iso palës
maqedonase si BDI-ja për shembull që çuditërisht
është partia që bashkon Zaevin me Gruevskin, këta
dy të fundit s’kanë asgjë të përbashkët me njëri-
tjetrin përveç etnisë së tyre dhe BDI-së!", shkruan
sekretari i përgjithshëm i ASH-së, njëherësh
kryetar i Gostivarit, Arben Taravari.

Kryeministri i Republikës,
Ramush Haradinaj ka
nënshkruar Marrëveshjen
Komerciale për ndërtimin e
Termocentralin “Kosova e Re”,
në mes të Qeverisë së
Republikës së Kosovës dhe
Contour Global. Marrëveshje
parashikon investim mbi 1
miliard euro, gjë që paraqet
investimin më të madh në
historinë e re të Kosovës. Pas
finalizimit, ky projekt do të
sigurojë pavarësinë
energjetike për shtetin dhe
popullin e Kosovës.

(Indeksonline, 20 dhjetor)

Nën brohoritjen “Asnjë cent
ma shumë”, qytetarë të
shumtë kanë nisur protestën
e tyre para KEDS-it për të
kundërshtuar shtrenjtimin e
energjisë elektrike në vend.
Njëri nga organizatorët e
protestës, Rron Gjinovci, tha
se përgjegjësinë për
shtrenjtimin e energjisë
elektrike e bartin Qeveria e
Kosovës dhe politikanët. Kjo
pasi sipas tij, kompanitë
private synojnë të fitojnë e
nuk kanë në mendje
mirëqenien e qytetarit,
ndërsa është qeveria ajo që
duhet të marrë përgjegjësitë
e veta. Teksa po marshojnë
drejt objektit të Qeverisë,
protestuesit në duar po
mbajnë parullat si “S’paguaj
ma shumë”, “Mos i mprehni
dhomt”, “Pak për veriun, tash
edhe për juve”, me anë të të
cilave po kërkojnë nga
Qeveria e Kosovës që të mos
rrisë çmimin e energjisë.

(Periskopi, 20 dhjetor)

Qeveria e Mianmarit ka
anuluar të gjitha lejet për
qasje në këtë shtet të
Raportueses Speciale të OKB-
së për të Drejtat e Njeriut në
Mianmar, Yanghee Lee dhe ka
njoftuar se nuk do të
bashkëpunojë assesi me të.
Raportuesja Speciale e OKB-
së për të Drejtat e Njeriut, Lee
në një deklaratë me shkrim
rikujtoi se në muajin janar
kishte planifikuar një vizitë në
Mianmar, për t’i vlerësuar
shkeljet e të drejtave të
njeriut në Mianmar, përfshirë
edhe ato të muslimanëve të
Arakanit. Por, Lee reagoi
ashpër kundër vendimit të
qeverisë së Mianmarit, duke
bërë të ditur se kjo qeveri ka
anuluar të gjitha lejet për
qasje të saj në këtë shtet dhe
ka njoftuar se nuk do të
bashkëpunojë assesi me të.
Ajo tha se ky vendim i
qeverisë së Mianmarit është
“paragjykues” dhe “jo i drejtë".

(Anadolu Agency, 20 dhjetor)
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KUR HALLAKATET ZONJA E PARË
"Me sebep! Seç u hallakat një politikane! E
nderuara Monikë! Sjellja tate e pahijshme në
Kuvendin popullor, nuk i nderon mësuesit dhe të
rinjtë e Shqipërisë. Të ishe gocë, disi do arsyetohej.
Je një nënë. Tekefundit, je Zonjë e Parë e vendit.
Unë dua që të jesh e veçantë. Bëj kujdes!", shkruan
në Facebook, eksperti i arsimit, Fadil Lushi, duke
komentuar kështu përplasjet në Parlamentin e
Shqipërisë, e ku protagonist ishte edhe kryetarja e
LSI-së, Monika Kryemadhi.

2

Shkup, 20 dhjetor - Qeveria e Maqedonisë në seancën e 43-të mori
vendim për ndarjen e mjeteve financiare në më shumë konvikte
shtetërore që të kompensohen borxhet dhe shpenzimet e tjera
deri në fund të vitit. Në seancë është marrë vendim për themeli-
min e Këshillit për reforma të administratës publike. Për kryetar
është emëruar kryeministri Zoran Zaev. Në seancën e 43-të Qeve-
ria e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nevojën e themeli-
mit të Trupit koordinues për ndjekjen e procedurave  të arbi-
trazhit të dala nga marrëveshjet ndërkombëtare. I angazhoi të
gjitha organet shtetërore, shoqatat aksionare dhe ndërmarrjet
publike në shtet në pronësi shtetërore në afat prej 10 ditëve që deri
te Trupi koordinues t'i dorëzojnë të gjitha informacionet të cilat
përmbajnë klauzolë për arbitrazh, palët në kontest, vlerën e inve-
stimit dhe vlerën e kontestit, nëse është inicuar procedurë para ar-
bitrazhit, në çfarë faze ndodhet procedura e tillë, cilat subjekte
marrin pjesë, cilët janë përfaqësuesit juridikë, ku udhëhiqet pro-
cedura, cilët janë arbitrat e emëruar, si dhe për çështje të tjera nga
të cilat mund të shqyrtohet tërësia e problemit.

Qeveria mbulon
borxhet e konvikteve
studentore

Shkup, 20 dhjetor - Me propozim të Ministrisë së Transportit dhe
Lidhjeve Qeveria mori vendim për ndryshimin e Dispozitës për
vlerën e çmimit të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Ma-
qedonisë dhe vlerën e shpenzimeve të posaçme për zbatimin e
procedurave për tjetërsim dhe dhënien me qira. Me ndryshimet
e propozuara kryhet ulja e vlerës së çmimit sipas të cilës tjetër-
sohet toka ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë
me marrëveshje të drejtpërdrejtë për A3 - strehim grupor për
rajonin 5 dhe rajonin 6, dhe kjo do të arrijë 70.00 denarë, për dal-
lim nga çmimet e deritanishme, të cilat për këto rajone arrinin
1.600.00 deri në 400 denarë për vend të banuar dhe jashtë ven-
dit të banuar, në komuna të ndryshme. Qëllimi i uljes së çmimit
të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë
është që të stimulohet ndërtimi i objekteve për strehim grupor,
me komponentë sociale siç janë azilet e pleqve, kopshtet, konvik-
tet e nxënësve dhe studentëve dhe objekte të ngjashme.

Ulet çmimi i tokës
shtetërore 
për kopshte, 
azil të pleqve...

LAJMI I FUNDIT|||| |||||||||

Zef Serembe Krijimtaria e Zef Serembe e
pasuroi poezinë arbëreshe me
mjete shprehëse. Vdiq në San
Paolo të Brazilit i sëmurë rëndë
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Tiranë, 20 dhjetor - Kryetari i Kuven-
dit të Republikës së Maqedonisë,
Talat Xhaferi, ka zhvilluar një vizitë
zyrtare dyditore në Shqipëri, ku fil-
limisht është takuar me homolo-
gun e tij Gramoz Ruçi. Ruçi dhe
Xhaferi pas takimit kanë mbajtur
një konferencë për mediat në Krye-
sinë e Kuvendit të Shqipërisë, ku
janë ndaluar në disa çështje, si në
thellimin e bashkëpunimit mes dy
vendeve, në mbështetjen e Shqipë-
risë për antarësimin e Maqedonisë
në NATO dhe BE, në bashkëpuni-
min mes dy vendeve për procesin e
anëtarësimit në Bashkimin Evro-
pian dhe në çështje të tjera. Në
fjalën e tij, kryetari i Kuvendit të Sh-
qipërisë, Gramoz Ruçi, theksoi se
gjatë takimit rikonfirmuan an-
gazhimin për të forcuar marrëdhë-
niet dypalëshe dhe shumëpalëshe.
"Gjatë takimit kemi ndarë të njëjtin
vizion se Shqipëria dhe Maqedonia
duhet të anëtarësohen në organiz-
mat euroatlantike, sepse Ballkani
Perëndimor është pjesë integrale e
sigurisë evropiane. I konfirmova
Xhaferit se Shqipëria do të vazh-
dojë të mbështesë integrimin eu-
roatlantik të Maqedonisë. Shpreha
kënaqësinë për rolin konstruktiv
dhe shumë aktiv të aktorëve poli-
tikë shqiptarë në këtë proces bren-
da interesave të vendit të tyre dhe
brenda interesave për të mirën dhe
mirëqenien e tyre. Shpreh besimin
tim që nismën për ligjin e gjuhëve
dhe konkretisht të asaj shqipe ta

shikojmë sa më shpejt të miratuar
nga institucionet e Maqedonisë dhe
pastaj implementimin de fakto", u
shpreh Ruçi.

Kreu i Kuvendit të Shqipërisë
theksoi se është biseduar edhe për
projektet infrastrukturore, sidomos
zbatimin e projekteve për zgjati-
min e Rrugës së Arbrit. "Kemi rënë
dakord për adresimin e çështjeve
të mbetura pezull në marrëveshjet
e mëparshme mes Shqipërisë dhe
Maqedonisë, siç është adresimi i
problemit të ujërave dhe ndikimi i
tyre në mjedis, ai i rishikimit të ujë-
rave kufitare dhe ai i lehtësimit të
qarkullimit të mallrave dhe të

njerëzve", tha Ruçi. Xhaferi theksoi
në fjalën e tij se si kryetar i Kuvendit
të Maqedonisë do të kontribuojë që
bashkëpunimi mes dy vendeve të
thellohet edhe më shumë në të
gjitha sferat. "Edhe një herë të kon-
firmojmë nivelin e lartë të miqësisë
mes dy vendeve tona, në veçanti ro-
lin e vendimeve të institucioneve
përkatëse, duke iu referuar edhe
vendimit të kësaj legjislature të Sh-
qipërisë (Kuvendit të Shqipërisë),
për miratimin e ligjit për të drejtat
e pakicave në Republikën e Shqipë-
risë, që është një nga urat lidhëse
për thellim të bashkëpunimit mes
dy vendeve dhe dy parlamenteve.

Shpreh kënaqësinë për nivelin e de-
ritanishëm të marrëdhënieve bila-
terale ndërmjet dy vendeve dhe në
aspekt të bashkëpunimit rajonal,
me përpjekjet tona të përbashkëta
për anëtarësim në NATO të Maqe-
donisë dhe për përpjekjet të përba-
shkëta që bëjmë drejt rrugëtimit
tonë për aderim në Unionin Evro-
pian", u shpreh kryeparlamentari i
Maqedonisë gjatë konferencës me
homologun e tij Ruçi.

Ai shtoi më tej se dëshiron të
theksojë se vizita e tij të jetë në
frymën e praktikës së komunikimit
ndërinstitucional, në veçanti sipas
tij të vendosjes së praktikës së ko-

munikimit mes dy kryetareve të
parlamenteve. "Unë si kryetar i Ku-
vendit (të Maqedonisë) do të për-
piqem që të jap kontribut maksi-
mal që bashkëpunimi mes dy
vendeve tona të thellohet edhe më
shumë në të gjitha sferat. Si shtet
jemi të vendosur të përqendrohe-
mi në ndërtimin e shoqërisë qyte-
tare, të bazuar në mundësitë e ba-
rabarta të të gjithëve, me theks të
veçantë në marrëdhëniet ndëret-
nike. Bëj ftesë për bashkëpunim
më të thellë në të gjitha sferat e
mundshme të bashkëpunimit", tha
Xheferi. Kryeparlamentari i Maqe-
donisë është takuar sot edhe me
presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta,
ndërsa është planifikuar që të
takojë edhe zëvendëskryemini-
stren e Shqipërisë, Senida Mesi, si
dhe liderin e opozitës dhe
njëkohësisht kryetarin e Partisë
Demokratike të Shqipërisë, Lulzim
Basha. Nesër Xhaferi do të realizojë
një vizitë në Bashkinë Pustec. Vizita
e kryeparlamentarit të Maqedonisë
në Shqipëri realizohet disa ditë pas
mbajtjes së mbledhjes së përba-
shkët qeveritare Shqipëri-Maqedo-
ni në Pogradec, ku mes dy vendeve
u nënshkruan disa marrëveshje ba-
shkëpunimi.

XHAFERI VIZITË ZYRTARE NË TIRANË

Në të njëjtën rrugë me Shqipërinë

Ruçi dhe Xhaferi pas
takimit kanë mbajtur
një konferencë për
mediat, ku janë
ndaluar në disa
çështje, si në thellimin
e bashkëpunimit mes
dy vendeve dhe në
mbështetjen e
Shqipërisë për
anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO
dhe në BE

Ligji për gjuhën shqipe, brenda janarit 
Ligji për gjuhën shqipe pritet të jetë testi i
parë për premtimet e kryeministrit të
Maqedonisë, Zaev. Ai mund të jetë edhe deri
në fund të këtij viti, por brenda janarit pritet
të miratohet ligji për gjuhën shqipe, ka
deklaruar kryetari i Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë, Talat Xhaferi në programin
"Top Story" në Top Channel. Xhaferi ka folur
edhe për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend kur,
siç tha, u rrezikuan jetët e deputetëve.
"Hetimet do tregojnë se çfarë ndodhi atë
ditë. Jeta e të gjithë deputetëve shqiptarë
ishte në rrezik. Hyrja e qytetarëve mund të
rrezikonte sigurinë në të gjithë
Maqedoninë", thekson Talat Xhaferi, duke
vënë në dukje se ai incident mund të

provokonte një luftë etnike. I pyetur se sa ka
pasur dorë Tirana në njëhësimin e
Platformës shqiptare në Maqedoni, e cila
nuk u pa mirë, Xhaferi sqaroi se teksti ka
qenë i hartuar në programet e partive
shqiptare ndërsa VMRO-DPMNE e
interpretoi ndryshe, me ç'rast i filloi edhe
protestat kundër platformës. "Teksti ishte
hartuar në programet e partive shqiptare.
Ishte e qartë se asnjë prej partive shqiptare
nuk bënte shumicën pa pjesëmarrjen e
shqiptarëve. Për këtë arsye ajo që nuk u
kuptua para zgjedhjeve të mund të
bashkërendonim pikat e përbashkëta. Dihet
se kush ishin pikat e tyre të përbashkëta. Jo
të gjithë subjektet kishin besim tek njëra-

tjetra, kjo është edhe arsyeja se Tirana
sugjeroj për pikat e përbashkëta. Kjo u
interpretua nga VMRO-DPMNE që të
ngrinte edhe protesta për ndalimin e
platformës", sqaron Xhaferi. Lidhur me
përplasjet e fundit në Kuvendin shqiptar, të
ngjashme me ato të 27 prillit të këtij viti në
Shkup, kryeparlamentari i Maqedonisë,Talat
Xhaferi vuri në dukje se shqiptarët në
Maqedoni, por edhe ata që jetojnë në shtete
të tjera nuk i mirëpresin dhe nuk i duan këto
situata. "Reagimi i shqiptarëve në Maqedoni
për këtë rast, është se ata nuk pranojnë një
mënyrë të këtillë veprimi. Pritshmëritë e
tyre janë që institucionet të jenë
funksionalë", u shpreh ai në "Top Story". 

Edhe presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Ilir Meta, priti në një takim
të veçantë, kryetarin e Parlamentit të
Maqedonisë, Talat Xhaferi. Presidenti
Meta theksoi se, mezi presim
anëtarësimin e Maqedonisë në NATO
dhe e siguroi Kryeparlamentarin Xhaferi për
mbështetjen e fortë të Shqipërisë në këtë
drejtim. Duke vlerësuar tendencën pozitive për
zgjidhjen e çështjes së emrit, Presidenti Meta
nënvizoi se, stabiliteti dhe zhvillimi i
Maqedonisë është në interesin e drejtpërdrejtë
të Shqipërisë, por edhe për të gjithë rajonin.

Presidenti Meta shprehu besimin për
miratimin së shpejti të ligjit për gjuhën
shqipe nga Parlamenti i Maqedonisë,
duke theksuar se ky akt do të

ndihmonte në përmirësimin e
mëtejshëm të marrëdhënieve ndër-

etnike në Maqedoni. Të dy bashkëbiseduesit
vlerësuan takimin e parë midis Qeverive të të dy
vendeve, si dhe ndanë të njëjtin mendim se
zhvillimet e sotme rajonale dhe globale kërkojnë
një bashkëpunim dhe ndërlidhje edhe më të
mirë, infrastrukturore, energjetike dhe njerëzore
midis dy vendeve. 

Mezi presim anëtarësimin e Maqedonisë në NATO 
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Shkup, 20 dhjetor - Ministri grek i
Mbrojtjes, Panos Kamenos gjatë
qeverisjes së Kostas Karamanlisit,
i cili ishte kryeministër i Greqisë
nga viti 2004 deri në vitin 2009, dy
herë pranoi emër të përbërë me
përcaktim gjeografik për kontestin
për emrin, publikoi në profilin e
saj në Tuiter ish-ministrja greke
e Punëve të Jashtme, Dora
Bakojani. Kamenos, siç transme-
ton MIA, duke i komentuar
ndodhitë e fundit në bisedimet
midis Shkupit dhe Athinës, dekla-
roi se partia e tij Grekë të Pavarur,
e cila është partner më i vogël i
koalicionit në Qeverinë e Greqisë,
nuk do të pranojë fjalën "Maqe-
doni" të përfshihet në emrin e
fqinjit verior, publikoi edicioni
elektronik i "Katimerinit". "Kame-
nos dy herë gjatë qeverisjes së Ka-
ramanlisit votoi për emër të
përbërë, me përcaktim gjeogra-
fik, erga omnes, që ishte pozicion
kombëtar , i pranuar nga të gjithë,
përveç nga Laosi, me të cilin
shkuam në Samitin në Bukure-
sht", thotë deputetja aktuale nga
partia opozitare greke Demora-
cia E Re, Bakojani. Kamenos dje
gjatë vizitës në kampin ushtarak
Dalipi në Selanik, theksoi se mbe-
ten në pozicionin e konfirmuar në
vitin 1992 në takimin e liderëve
partiak nën patronazhin e presi-
dentit të atëhershëm Konstantin

Karamanlis se termi "Maqedoni"
në emrin e shtetit fqinj nuk është
opsion i pranueshëm për Greqinë.
Për ndryshim të këtij pozicioni, si-
pas tij, do të jetë i domosdoshëm
takim i ri me presidentin e tani-
shëm Prokopis Pavlopulos. Qën-
drimi i Kamenosit, sipas mediave
greke, shkakton shqetësim edhe
në radhët e SYRIZA-s qeveritare,
të kryeministrit Aleksis Cipras.
Analistët në Greqi komentojnë se
Kamenosi ka shkaktuar nervo-
zizëm në SYRIZA dhe konside-
rojnë se ka ardhur koha, kur "Ci-
pras duhet përfundimisht të
intervenojë lidhur me Kameno-
sin". Qëndrimi i Kamenosit për
kontestin me emrin, sipas tyre,
mund t'i minojë themelet e koali-
cionit qeveritar. Ministri i Punëve
të Jashtme i Greqisë Nikos Koxias,
madje, dje në një intervistë për

televizionin shtetëror grek ERT
deklaroi se kontesti për emrin
duhet të zgjidhet me kompromis.
"Ajo që e kemi të nevojshme është
IRJM të tregojë kulturë të konsen-
susit dhe kompromisit që do të
thotë se as ne e as ata do të fitojnë
gjithçka. Duhet të gjejmë kom-
promis i cili është i pranueshëm
për të dyja palët dhe që do t'i rezi-
stojë testit të kohës", thotë Koxias.
I pyetur për deklaratën e Kameno-
sit, Koxias se secili ka të drejtën e
mendimit të vet, por beson se në
Parlamentin grek nevojitet dhe
ekziston shumicë e deputetëve,
ndërsa jo shumicë e partive për
marrëveshjen eventuale për em-
rin. Opozita greke tanimë disa
muaj paralajmëron se nuk mund
të ketë qëndrime të ndryshme mi-
dis partnerëve të koalicionit qeve-
ritar lidhur me një nga çështjet

kryesore politike të jashtme të Gre-
qisë. Partia më e madhe opozitare
Demokracia e Re me kujdes po e
ndjek zhvillimin e ngjarjeve për
këtë çështje dhe para së gjithash
qëndrimin e Kamenosit. "Fillimi-
sht të shohim çfarë do të dakor-
dohet. Nëse Panos Kamenos nuk
jep mbështetje, atëherë edhe ne
nuk do të japim mbështetje. Ne-
vojitet që Qeveria ta harmonizojë
qëndrimin për këtë çështje", ka dek-
laruar një deputet nga Demokracia
e Re. "Proto tema" publikon se
udhëheqësia e SYRIZA-s qeveritare,
megjithatë, do të përpiqet të sigu-
rojë mbështetje nga partitë e tjera
që të arrihet ndonjë unitet. Mbësh-
tetja me siguri do të kërkohet krye-
sisht në radhët e grupeve parla-
mentare të Demokracisë së Re dhe
Bllokut demokratik - PASOK, E Maj-
ta Demokratike dhe Potami.

Qeveria
ratifikoi
Marrëveshjen
me Bullgarinë
Shkup, 20 dhjetor - Qeveria e
shqyrtoi dhe konfirmoi Pro-
pozim-ligjin për ratifikim të
Marrëveshjes për miqësi,
fqinjësi të mirë dhe bashkë-
punim midis Republikës së
Maqedonisë dhe Republikës
së Bullgarisë. Siç informoi
pres-shërbimi qeveritar, Pro-
pozim-ligji do të dorëzohet
deri te Parlamenti i Repu-
blikës së Maqedonisë. Marrë-
veshjen për miqësi, fqinjësi të
mirë dhe bashkëpunim midis
Republikës së Maqedonisë
dhe Republikës së Bullgarisë,
e nënshkruan kryeministrat e
të dy vendeve Zoran Zaev dhe
Bojko Borisov më 1 gusht të
këtij viti në Shkup. Marrëve-
shja do të hyjë në fuqi pasi të
ratifikohet në parlamentet e
të dy vendeve.

Shëndetësia
edhe zyrtarisht
i merre ASH-së
Shkup, 20 dhjetor - Venko Fi-
lipçe është kandidat i konfir-
muar për ministër të Shën-
detësisë, ndërsa priten
partnerët e tjerë të koalicionit
t'i dorëzojnë propozimet e
tyre për vendet e tjera të zbra-
zura dhe të gjitha në pako si
propozim të kryetarit të Qeve-
risë të dorëzohen në Parla-
ment. Këtë e theksoi zëdhënë-
si i Qeverisë, Mile
Boshnjakovski në përgjigjen e
pyetjes në konferencën e dje-
shme për shtyp, duke theksuar
se bëhet fjalë për moment
teknik kur do të dërgohen em-
rat. "Emrat e kandidatëve për
ministra së shpejti do të dorë-
zohen në Parlament", tha Bo-
shnjakovski. Me këtë, LSDM
edhe zyrtarisht konfirmoi se
posti i ministrit të Shëndetësi-
së nuk do t'i takojë Aleancës
për Shqiptarët. Boshnjakovski
konfirmoi gjithashtu se është
paraparë të ketë referendum
nëse gjendet zgjidhje e pra-
nueshme e përbashkët me
Greqinë dhe shtoi se negocia-
tat vijojnë dhe se në këtë fazë
ende nuk ka zgjidhje të duksh-
me për problemin që e ka Gre-
qia me emrin tonë kushtetues.
I pyetur nëse kryeministri
Zaev për Vitin e Ri do të shkojë
në Selanik, theksoi se nuk
mund të japë përgjigje precize
dhe theksoi se për momentin
ende janë duke u konfirmuar
disa hollësi.

KONTESTI PËR EMRIN NË QENDËR TË
VËMENDJES NË ATHINË

Kamenos 
dy herë 
pranoi emër 
me përcaktim gjeografik
"Kamenos dy herë gjatë qeverisjes së Karamanlisit votoi për emër të përbërë, me përcaktim
gjeografik, erga omnes, që ishte pozicion kombëtar , i pranuar nga të gjithë, përveç nga Laosi, me të
cilin shkuam në Samitin në Bukuresht", thotë deputetja nga partia opozitare greke Demoracia E Re

Patjetër të gjejmë pajtim për emrin 

Nikos Kotzias, shef i diplomacisë greke,
ka deklaruar se duhet patjetër të
gjendet një pajtueshmëri për
çështjen e emrit me Maqedoninë. Në
intervistën e tij për televizionin
shtetëror grek, ERT, Kotxias pret që
Maqedonia të tregoj kulturë
pajtueshmërie, që do të thotë se asnjëra
palë nuk do të del fitues i plotë, pra duhet të
gjendet një mes që do të pranohet nga të dy

palët. Kotzias është shprehur i kënaqur që
ende nuk ka një propozim konkret në

tavolinë, duke ritheksuar se nuk
mundet që Maqedonia të hyj në NATO
me shkurtesën IRJM. I pyetur për

deklaratën e ministrit Kammenos,
diplomati grek thotë se në Kuvend ka

shumicë parlamentare, e jo shumicë
partiake, në rast të një marrëveshje të
mundshme. 
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Burri rrah gruan 
në Bërevnicë
37 vjeçarja M.P nga fshati Bërvenicë, ka de-
noncuar dhunë në familje të martën që e ka
shkaktuar burri i saj 39 vjeçar, B.P. Të dy kanë
qenë në një procedurë para divorcit. Në
gjendje të alkoolizuar, burri fillimisht ka ni-
sur një zënkë verbale me atë, më pas e ka sul-
muar fizikisht duke e goditur në kokë dhe
trup, e ka tërhequr për flokësh dhe ndërkohë
është vetëlënduar në dorën e djathtë. Më
pas, ai është denoncuar në polici dhe arre-
stuar, dhe pas zbardhjes së rastit do të ketë
edhe padi adekuate.

Një i vdekur 
dhe dy të lënduar
rëndë në Shkup
Një person ka humbur jetën në një nga
gjithsej 12 aksidentet e regjistruara gjatë
ditës së djeshme në rajonin SPB të Shkupit.
Në njërin aksident janë lënduar rëndë dy
persona, ndërsa në pesë me lëndime më të
lehta kanë kaluar pesë persona. Në pesë ak-
sidente është shkaktuar dëm material. Nga
MPB informojnë se dje policia rrugore ka
zbuluar dhe sanksionuar një numër të madh
të shkeljeve. Njëzet e pesë shoferë kanë lëvi-
zur me shpejtësi më të madhe nga e lejuara,
një shofer ka kaluar në udhëkryq në dritë të
kuqe, një shofer nuk u kanë dhënë përparë-
si këmbësorëve për të kaluar, dy shoferë për
rreshtim të gabuar dhe tre shoferë për pa-
rakalim jo të rregullt. Nga trafiku është
përjashtuar një shofer, i cili e ka drejtuar au-
tomjetin nën ndikimin e alkoolit dhe gja-
shtë shoferë para se ta marrin të drejtën për
drejtim të automjetit, si dhe shtatë automje-
te të paregjistruara. Janë hasur edhe 67 au-
tomjete të parkuara në mënyrë të parregul-
lt. Me ndihmën e automjetit special
"karrotrec" janë larguar 60 automjete.

Nipi inskenon vjedhje 
28 vjeçari E.K nga fshati Urviç, të martën ka
denoncuar vjedhje të rëndë në shtëpinë e
gjyshit të tij, i punësuar përkohësisht në Ita-
li, e cila sipas denoncimit, kishte ndodhur
në periudhën prej 15 deri më 19 dhjetor. Por,
më pas, nga ana e policisë është zbuluar se
ai vetë e ka marrë arin dhe pistoletën me
gaz, e cila është vlerësuar 120 mijë denarë
dhe ia ka dhënë që ta ruajë shoku i tij B.A 32
vjeçar nga Tetova. Ari dhe pistoleta është
gjetur te B.A dhe është kthyer te të afërmit e
pronarit, ndërsa ndaj E.K. do të ketë padi
për denoncim të rrejshëm.

Aksidentohet 
një 73 vjeçar
Në rrugën regjionale Tetovë-Shkup, në afër-
si të Grupçinit, veturë e tipit Mercedes me
targa të Tetovës, e drejtuar nga 34 vjeçari
M.L nga Tetova, të martën mbrëma ka godi-
tur një këmbësor 73 vjeçar, me iniciale Q.D.
nga fshati Çiflik. Këmbësori i lënduar me ve-
turë tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të
Tetovës për shërim të mëtejshëm. Sipas po-
licisë, shkak për aksidentin ka qenë mos kuj-
desi i këmbësorit gjatë kalimit të rrugës,
njofton policia e Tetovës. (U.H)

KRONIKË

Shkup, 20 dhjetor - Një grup prej gjashtë
prindërve, në stacionin policor në Gazi
Babë, gjatë ditës së martë kanë denon-
cuar dy punonjës të Entit për përkujdesje
të fëmijëve “Ranka Millanoviq” - Shkup.
Prindërit e shqetësuar në polici kanë
thënë se njëri psikolog e tjetri shofer, gjatë
transportit të fëmijëve të tyre për në Shtë-
pi për risocializim dhe integrim, i kanë
maltretuar fëmijët e tyre të moshës 14
vjeçare. Mes tjerash, prindërit kanë thek-
suar se ndaj fëmijëve të tyre janë shkak-
tuar plagë të dukshme, gjegjësisht gërvi-

shtje dhe lëndime të ndryshme trupore.
Në njoftimin e MPB-së thuhet se nëpunë-
sit policor kanë dalë për inspektim në ven-
din e ngjarjes, ndërsa për këtë ngjarje
është njoftuar edhe prokurori publik, i cili
ka ndërmarrë masë të posaçme.
Megjithatë, siç njoftojnë nga policia, kjo
situatë e ka edhe pjesën e dytë zhvillime-
ve. "Punonjësja e Entit për përkujdesje të
fëmijëve 'Ranka Millanoviq', mbrëmjen e
19 dhjetori është paraqitur në polici dhe ka
denoncuar se rreth orës 11:30 të paradites,
në rrethinë e Entit është prishur rendi dhe

qetësia publike, gjegjësisht këto veprime
janë kryer nga dy prindër, të cilët kanë
qenë të stacionuar në Ent si familjar në
nevojë. Në këtë rast, psikologia ka qenë e
nënçmuar, fyer dhe ofenduar, për shkak se
ato nuk kanë qenë të kënaqur nga trajtimi
i fëmijëve të tyre nga ana e saj”, thonë nga
MPB-ja. Mes tjerash, thuhet se gjatë
zbritjes së fëmijëve nga furgoni, personat
e denoncuar me shpejtësi janë futur në
furgon, në të cilët ka qëndruar psikologia
dhe aty për aty kanë filluar ofendimet me
fjalë të rënda. (O.XH)

Denoncohet psikologia e “Ranka Millanoviq"
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omer XHAFERI

Shkup, 20 dhjetor - Për 15 vite me radhë, Ra-
madan Bajrami, dëshmitar në procesin gjy-
qësor për rastin “Sopot”, para Trupave të
ndryshme gjyqësore e ka përsëritur dekla-
ratën se policia me dhunë e ka shtyrë ta
pranoj lidhshmërinë e bashkëfshatarëve
të tij me vrasjen e ushtarëve polak në vitin
2003. Kështu ndodhi edhe në seancën e
fundit në lëndën për rigjykimin e rastit të
“Sopotit”, në të cilën dëshmitari Bajrami,
kësaj radhe i propozuar nga Prokuroria
Speciale Publike, tha se nga data 23 deri
me 29 maj të vitit 2003, inspektorë të ndry-
shëm të policisë e kanë keqtrajtuar, rrahur
e kërcënuar. Sipas fakteve që ky dëshmitar
i shpalosi para Trupit gjykues, dhuna poli-
core ndaj tij kishte filluar pasditen e 23
majit të vitit 2003. Gjatë kësaj kohë, Rama-
dan Bajrami, banor i fshatit Sopoti, ishte ni-
sur drejtë policisë për nxjerrjen e një certi-
fikate të lindjes për djalin e tij, kur
papritmas, siç tha ai, ishte goditur nga pas
dhe kështu ishte alivanosur. Pas kësaj, Baj-
rami, i shoqëruar nga një sërë personash të
panjohur, do ta kuptojë se është arrestuar
nga policia. Kokën ia kishin mbuluar me
pallton e tij dhe në këtë mënyrë e kishin
futur në veturë, për ta nisur në drejtim të
panjohur për atë, respektivisht siç nënvi-
zoi të mërkurën dëshmitari Bajrami, për
disa orë do të gjendet në një shtëpi, larg Ku-
manovës, vetëm se tash i arrestuar dhe i
lidhur me pranga pranë një radiatori.

“Me të vendosur në këtë shtëpi, për të
cilën supozoj se ka qenë diku nga Strumica,
filluan edhe pyetjet e ndryshme: Kush e
vendosi minën në Sopot? Me çka merren
banorët e Sopotit? Kush ka qenë në UÇK?...
e pyetje të ndryshme të kësaj natyre. Ndaj
të gjitha këtyre pyetjeve unë jam përgjigjur
se nuk di asgjë. Këto ngjarje kanë ndodhur

më 23 maj, gjegjësisht një ditë më vonë
kanë filluar edhe zyrtarisht maltretimet e
rrahjet. Paralelisht me dhunën e papërshk-
ruar fizike, ato më dhunonin edhe psikiki-
sht. Një inspektor brenda disa orëve, para
meje u paraqit me një skicë, në të cilën ishin
të vizatuar rrugët e fshatit, dhe emrat e të
akuzuarve tjerë, me çka e pash vetën se
isha personi i 13-të i akuzuar. Kërkesa e tyre
ishte e prerë - që unë doemos duhet ta pra-
noj skenarin, të cilën ata ma parashtronin”,
tha për të satën herë, dëshmitari Ramadan
Bajrami. Ditë më të gjatë, më të mundim-
shme, të cilët nuk do t’i harroj kurrë, Bajra-
mi tha se ka qenë pikërisht kjo periudhë.
Shfrytëzimi i metodave të llojllojshme të
presionit dhe imponimit të një të pavërte-
te, ky dëshmitar e përshkroi me veçimin e
një detaji të dhunës fizike e që kishte të
bëjë me fikjen e cigares në ballin e tij. "Një
prej inspektorëve, cigare pas cigare i ka fikur
në ballin tim përderisa isha i lidhur me
pranga për radiatori dhe në këtë formë,
kërkonte që unë ta pranoj fajin. Ndryshe,
më pret likuidimi apo zhdukja pa nam e
nishan”, theksoi Bajrami. 

Brenda katër ditëve të maltretimit, ai
shtoi se policit katër herë e kanë nxjerr para
gjykatësit hetuesit (me kërkesën se duhet
të deklarojë se e pranon fajin dhe se i njeh
të akuzuarit tjerë). Fillimisht, kur e kanë
nxjerrë parë gjykatëses Ollgica Cvetanova,
në Gjykatën e Kumanovës, dëshmitari Baj-
rami tha se e kishte pranuar fajin.
Ndërkohë, herën e dytë kur e kishin dër-
guar te ajo, gjykatësja e kishte njoftuar se i

është caktuar avokat sipas detyrës zyrtare,
me çka dëshmitari Bajrami kishte ndjerë
një farë shprese dhe i kishte rrëfyer të vër-
tetën avokatit në fjalë. "Çuditërisht, pasi ia
tregova plagët dhe dhunën që është ush-
truar ndaj meje, avokati e mori çantën edhe
u largua. Kështu edhe mua më mori policia
dhe më pas më rrahu se pse e ndryshova
deklaratën. Tutje, herën e tretë kur më
nxorën para gjykatës, ishte një gjykatës
burrë, qëndrimin tim se nuk kam lidhje me
rastin e përsërita edhe para tij. Mirëpo,
brenda këtyre ditëve policia kishte reali-
zuar një bastisje në shtëpinë time dhe gjoja
se kishin gjetur 100 euro të falsifikuara. Me
këtë rast, pasi u largova nga ky gjykatës,
policët më dërguan te një gjykatëse tjerë
dhe më akuzuan për falsifikim të parave,
gjegjësisht më caktuan 30 ditë parabur-
gim, i cili zgjati 6 muaj të plotë”, sqaroi Baj-
rami, mënyrën se si policia e ka dhunuar
dhe montuar atë në këtë ngjarje.

Ndryshe, me kërkesë të PSP-së, gjyka-
ta vendosi që të prezantohen dëshmitarë
të rinj në këtë lëndë, të cilat sipas prokuro-
rit special, Burim Rustemi, bëhet fjalë për
pjesëtarët e Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, të cilët atë kohë i kanë zh-
villuar hetimet për këtë lëndë. Seanca e
radhës për rigjykimin e rastit “Sopoti” është
caktuar të mbahet më 6 shkurt të vitit të
ardhshëm, kur edhe pritet të dëshmojnë
pjesëtarët e policisë sekrete, Robert Iva-
novski, Boban Stojanovski, Ilija Smilevski,
Mile Vellkovski, Marjan Nikollovski dhe
Mile Andonovski. 

RIGJYKIMI I SOPOTIT VAZHDON ME DËSHMI TË REJA

"I lidhur për radiatori, 
polici m'i fikte cigaret në ballë"
Kokën ia kishin mbuluar me pallto dhe në
këtë mënyrë e kishin futur në veturë, për ta
nisur në drejtim të panjohur për atë,
respektivisht siç nënvizoi të mërkurën
dëshmitari Ramadan Bajrami, për disa orë
do të gjendet në një shtëpi, larg Kumanovës,
vetëm se tash i arrestuar dhe i lidhur me
pranga pranë një radiatori

Koha
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Kërkohet
grant për
autostradën
Gostivar-
Kërçovë
Shkup, 20 dhjetor- Qeveria e Ma-
qedonisë në seancën e së
martës mbrëma e shqyrtoi dhe
miratoi Informatën për dorë-
zim të Aplikacionit për grant in-
vestues për ndërtim të Auto-
stradës A2 Gostivar-Kërçovë
aksi Bukojçani - Kërçovë. Është
miratuar informata edhe për
Aplikacion për grant investues
për punime ndërtimore për
rehabilitim dhe zgjerim të
rrugës shtetërore A2 Kriva Pal-
lankë - Deve Bair (kufiri me Bul-
lgarinë), si pjesë e Korridorit 8,
në kuadër të thirrjes së hapur të
Instrumentit për kornizë inve-
stuese për Ballkanin Perëndi-
mor (WBIF) për vitin 2017. Në
seancë është miratuar edhe
Informata për shpërndarje të
mjeteve nga Buxheti i RM-së
për vitin 2017, nga Ministria e
Transportit dhe Lidhjeve të
Nën-programit për mbështetje
të implementimit të Dekadës
dhe Strategjisë për romët me
qëllim për shpërndarje të mje-
teve për projekte infrastruktu-
rore komunale në komunat
Koçan, Manastir dhe Prilep. Qe-
veria e shqyrtoi dhe miratoi
tekstin më të ri të Informatës
për fuzionim të shtëpive të
shëndetit dhe spitaleve të
përgjithshme në komunat ku
kjo nevojitet dhe e obligoi Mi-
nistrinë e Shëndetësisë, në ba-
shkëpunim me Fondin për Si-
gurim Shëndetësor të
Maqedonisë të formojë grup
pune i cili do t'i shqyrtojë
mundësitë për lidhje, ba-
shkëngjitje, ndarje të dy ose më
shumë institucioneve shën-
detësore publike, për shkak të
shfrytëzimit më efikas dhe më
proporcional të hapësirës, paji-
sjes dhe kuadrit të institucione-
ve shëndetësore publike. Mini-
stria dikasteriale në seancën e
ardhshme të Qeverisë duhet të
dorëzojë informatë me analizë
të implikimeve fiskale, si dhe
analizë të epërsive dhe mangë-
sive, me propozim institucionet
shëndetësore publike. Me pro-
pozim të Ministrisë së Shën-
detësisë, Qeveria e shqyrtoi
Informatën me Plan aksional
për zhvillim të kujdesit post-
operativ jashtë-spitalor të pa-
cientëve dhe e obligoi Mini-
strinë e Shëndetësisë që në çdo
gjashtë muaj deri te Qeveria të
dorëzojë informatë për progres
të aktiviteteve nga Plani aksio-
nal, e deri në realizimin përfun-
dimtar të projektit.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 20 dhjetor - Reformat e ndry-
shme arsimore që janë ndërmarrë,
për thuajse tre dekada në Maqedo-
ni, nuk ia kanë dalë të rregullojnë
sa duhet sistemin arsimor, sido-
mos atë të nivelit të mesëm. Shkol-
lat e këtij niveli, si ato të arsimit të
përgjithshëm, ashtu edhe të arsi-
mit profesional ballafaqohen me
probleme, mangësi dhe anomali
të shumta. Politizimi në kuptimin
e punësimit të mësimdhënësve
dhe zgjedhjes së drejtorëve, vazh-
don të mbetet edhe më tej pro-
blem i cili sfidon shkollat e mesme.
Drejtorët e politizuar, apo “drej-
torët jo neutral ndaj politikës”,
sikurse quhen në dokumentin e
Strategjisë Gjithëpërfshirëse të Ar-
simit për periudhën 2018-2025,
evidentohen si problem edhe në
pjesën e analizës për arsimin e me-
sëm të përgjithshëm edhe në pje-
sën e arsimit të mesëm profesio-
nal.

Në fakt, reforma për depolitizi-
min e shkollave në Maqedoni ka
nis zyrtarisht që në vitin 2004 kur
përmes projekteve të shumta u in-
vestua në drejtim të mbështetjes
së shkollave për tejkalimin e këtij
handikapi të trashëguar nga koha
e sistemit monist. Madje, u interve-
nua deri në përmbajtjen e ligjeve
për arsim fillor dhe për arsim të
mesëm, ku kërkohej që një prej
kritereve për zgjedhjen e drejtorë-

ve të jetë edhe licencimi i tyre, apo
dhënia e provimeve për drejtorë.
Një prej komponentëve bazë të
programeve për licencimin e drej-
torëve, krahas moduleve për aftë-
simin e kandidatëve me shkathtë-
si menaxheriale, përvetësim të
teknologjisë informative dhe in-
terpretimeve juridike të çështjeve
që kanë të bëjnë me organizimi e
shkollave, është edhe moduli për
depolitizimin e funksionit të drej-
torit. Por, sikurse konfirmohet dhe
në dokumentet zyrtare të Ministri-
së të Arsimit dhe Shkencës, politi-
zimi ka qenë problem i
pakapërcyeshëm i gjithë këtyre vi-
teve.

Në pjesën e sfidave të arsimit
të mesëm të përgjithshëm, Stra-
tegjia Gjithëpërfshirëse e Arsimit
liston 10 çështje, në mes të se cila-
ve qëndron edhe kjo për politizi-
min e funksionit të drejtorit. “Më-
simdhënësit nuk marrin aftësimin
e duhur praktik gjatë kohës së traj-
nimit dhe praktikës përkatëse; nuk
ka profesionalizëm të mjaftue-

shëm dhe neutralitet politik te
drejtorët e shkollave; shërbimet
profesionale janë pamjaftueshmë-
rish të ekipuar sipas nevojave të
shkollave, për shembull sipas
numrit të nxënësve apo gjuhës në
të cilën zhvillojnë mësimin”, qën-
dron më tej në atë dokument.
Këtu, nënvizohet gjithashtu edhe
fakti se sipas faktorit të rundi, pra
ekipimi i pamjaftueshme i shërbi-
meve profesionale sipas gjuhës në
të cilën zhvillohet mësimi, ndikon
në nivelin e ulët të cilësisë apo të
paktën në shërbime të limituara
siç janë këshillimet për karrierë
apo orientimi i dhuntive të nxënë-
sve të talentuar. Edhe te pjesa e
analizës për arsimin e mesëm pro-
fesional, ku listohen shtatë sfida
nuk mungon evidentimi i politizi-
mit të shkollave si problematikë
në vete. 

“Një pjesë e drejtorëve të
shkollave në arsimin e mesëm pro-
fesional, nuk arrijnë të plotësojnë
as kërkesat minimale për kryerjen
e atij funksioni, gjë e cila ndikon

negativisht në mbarëvajtjen e
punëve institucionale, prej të cila-
ve shumica e shkollave nuk janë të
ekipuar krejtësisht me shërbime
ndihmëse profesionale (për shem-
bull administrator për IT, këshill-
tarë karriere, e të ngjashme). Si-
stemi për sigurimin e cilësisë në
shkolla në arsimin e mesëm profe-
sional është në fazë të hershme”.
Madje, thuhet më tej, mungojnë
informacione valide të vazhdue-
shme për sistemin nacional të arsi-
mit në perspektivën ndërkombë-
tare”. 

Nisur nga këto konstatime, në
të dyja llojet e shkollimit të me-
sëm, edhe të përgjithshëm edhe
profesional, Strategjia Gjithëpërf-
shirëse e Arsimit (2018-2025), ka
vënë prioritet ndryshimin e kësaj
situate. Konkretisht, prioritet të
MASH-it për shtatë vitet e ardhsh-
me, do të jetë që shkollat të kenë
“drejtorë, të cilët i plotësojnë kërke-
sat minimale për kompetenca pro-
fesionale”, sikurse qëndron në atë
dokument.

Shkup, 20 dhjetor - Qeveria e filloi
procedurën për shitjen e mercede-
sit të blinduar " prej rreth 600.000
eurosh që ishte në pronësi të Mini-
strisë së Punëve të Brendshme, e
që vozitej ish-kryeministri Nikolla
Gruevski, ndërkaq me mjetet nga
shitja - do të blihen materiale të
domosdoshme dhe prioritare dhe
pajisje mjekësore për qendrat kli-
nike dhe disa ente të tjera shën-
detësore në vend. "Në mbledhjen e
fundit Qeveria e miratoi vendimin
me të cilin mercedesi, i cili ishte në
pronësi të MPB-së, kaloi në sundim
të plotë të Shërbimit për Punë të
Përgjithshme dhe të Përbashkëta
të Qeverisë. Ky është fillimi i proce-
durës për tjetërsimin e tij të më-
tutjeshëm dhe zëvendësimin e
vlerës së tij me pajisje spitalore,
proces i cili do të ndodhë në pe-
riudhën në vijim", tha zëdhënësi
qeveritar, Mile Boshnjakovski në
konferencën e sotme për shtyp. Ai

theksoi se për momentin dihet se
mercedesi ka kushtuar 600.000
euro, ndërkaq vlera reale do të kon-
firmohet në procedurë të mëtutje-
shme. "Në pajtim me atë vlerë do
të përcaktohet se cilat janë nevojat
e qendrave klinike në vend, e ndo-
shta edhe në disa ente të tjera
shëndetësore dhe në bazë të asaj
do  të furnizohen edhe materialet
prioritare", saktësoi Boshnjakovski.
I pyetur nëse planifikohet furnizim

me automjet tjetër për mysafirë të
lartë dhe me çka do të vozitet krye-
ministri Zoran Zaev, Boshnjakovski
tha se kryeministri asnjëherë nuk e
ka përdorur mercedesin. "Merce-
desi nuk është përdorur fare në
baza ditore. Për momentin nuk do
të furnizohet automjet tjetër,
ndërkaq kryeministri do të vozitet
me automjetet zyrtare të cilat për-
doren tani. Për sigurinë, ndërkaq,
të mysafirëve të lartë dhe delega-

cioneve që vijnë në vend, në
mënyrë të përkryer do të kujdeset
MPB dhe këtu nuk ka kurrfarë dile-
mash të hapura", theksoi Bo-
shnjakovski. Ai saktësoi se proce-
dura për shitjen e mercedesit ka
filluar, ndërkaq, siç tha, do të
shohim se ku do të na çojë dhe në
çfarë forme do të përfundojë. "Për
gjithçka do të informojmë në
mënyrë transparente në atë mo-
ment kur do të konfirmohet",
saktësoi Boshnjakovski. Në
pyetjen nëse është konsultuar PSP-
ja për tjetërsimin e mercedesit, se-
pse shfrytëzohet si një nga dësh-
mitë në procedurat që po i zhvillon
Prokuroria, Boshnjakovski tha se
kjo nënkuptohet dhe shtoi se për
momentin mercedesi nuk është
tjetërsuar, por vetëm në mënyrë
formale-juridike i është ndërruar
pronësia. "Është e sigurt se hetimi
nuk do të rrezikohet në asnjë mo-
ment", tha Boshnjakovski.

Mercedesi i Gruevskit do të shitet, mjetet shkojnë për spitalet

PROBLEME TË KONFIRMUARA NË NIVELIN E ARSIMIT TË MESËM

Drejtorët e politikës
sfidojnë shkollat

Prioritet të MASH-it
për shtatë vitet e
ardhshme, do të jetë
që shkollat të kenë
drejtorë, të cilët i
plotë sojnë kërkesat
minimale për kom -
petenca profesionale

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 20 dhjetor - Betonizimi i tokës bujqëso-
re, parcelat e vogla dhe të shpërndara, sh-
frytëzimi i zonave fushore dhe tokave bujqë-
sore për ndërtime të ulëta e të larta,
mosinteresimi i fermerëve potencial që të
punojnë arat për shkak të kostos së lartë dhe
fitimeve të ulëta, ikja e madhe e popullatës së
re jashtë shtetit. Këto vlerësohet të jenë ndër
shkaqet kryesore pse një pjesë e madhe e
tokës bujqësore në Maqedoni nuk punohet.

Humbja e tokave pjellore për qëllime jo
bujqësore, ka kaluar në dukuri jo vetëm në
Maqedoni, por edhe në tërë rajonin qoftë në
Kosovë, Shqipëri, Kroaci apo Serbi. Kjo pro-
blematikë vlerësohet si një ndër sfidat krye-
sore, me të cilën përballen institucionet, por
edhe shoqëria në përgjithësi. Një dukuri e
tillë e shkatërrimit të tokës pjellore dhe për-
dorimin e saj për ndërtime shtëpish apo edhe
për veprimtari të tjera biznesi, paraqet pro-
blem që shqetëson jo vetëm Maqedoninë,
por të gjitha shtetet e rajonit, për shkak se
toka paraqet një resurs të çmuar që mund të
sigurojë ushqimin për pjesën dërmuese të
popullatës nga prodhimtaria vendore, duke
zvogëluar edhe vartësinë e shteteve nga im-
porti i ushqimit.

Krahas copëzimit të parcelave bujqësore,
problem tjetër për bujqësinë vendore janë
edhe arat që nuk mbillen ose potenciali i pa-
shfrytëzuar për punim të tokës. Statistika ka
përllogaritur se nga 415.004 hektarë me kul-
tura të ndryshme bujqësore, mbillen vetëm
276.567 hektarë. Nga totali i tokës që pu-
nohet, pjesa më e madhe apo afër 60 për
qind, mbillen me drithëra, afër 20 për qind
me perime, 14 për qind janë me bimë foragje-
re për ushqimin e kafshëve dhe afër 10 për
qind janë të mbjella me kultura të ndryshme
industriale. Edhe përkundër subvencioneve
që shteti jep për rritjen e kulturave industria-
le, megjithatë bujqit më shumë kultivojnë

duhanin, më pak kulti-
vojnë panxhar sheqerin
dhe lulediellin apo rrepën
e vajit, ndërsa gati nuk
kanë interesim për pam-
bukun dhe disa kultura të
tjera industriale. Ek-
spertët e bujqësisë thonë
se rendimentet e ulëta për
sipërfaqe dhe çmimet e
ulëta grumbulluese dik-
tojnë edhe mbjelljen e
vogël të kulturave indu-
striale në raport me kul-
turat e tjera. Vlerësohet se
kthimi i tyre në arat ven-
dore do të zvogëlonte im-
portin e këtyre lëndëve të
para nga importi dhe
njëherazi do të kishte një
balancë midis prodhimit
të perimeve të hershme
që kanë probleme me pla-
smanin. Kjo mund të
ndryshohet, vlerësojnë
agronomët, nëse ofrohet
mbështetje, programe
dhe subvencione shtesë,
me qëllim që bujqit të stimulohen të
prodhojnë më shumë kulturat industriale. 

Ekspertët e bujqësisë thonë se krahas sti-
mulimit të kulturave që do të sjellin lëndë të
parë për industrinë ushqimore dhe bujqëso-
re nga prodhimi vendor, nevojitet të mbësh-
tetet edhe prodhimtaria bujqësore çdo kund
ku ka mundësi për shfrytëzimin e tokës.

“Pjesa më e madhe e këtyre tokave që nuk
punohen gjenden në rajonet kodrinore-ma-
lore, por me siguri se ato shtrihen edhe në
pjesët e rrafshit. Me siguri se dëmi nga mos-
punimi i tyre nuk është i vogël. Vlerësoj se së
paku 50 mijë hektarë mund të mbillen me
misër, elb, ushqim për kafshët etj., me qëllim
që të anulohet një pjesë e madhe e importit

nga jashtë të këtyre kul-
turave, për të çilat për çdo
vjet harxhojmë miliona e
miliona euro. Kjo hap
rrugën që në të ardhmen
jo vetëm të mbulojmë ne-
vojat vendore, por edhe të
mendojmë për eksportin
e tyre”, thotë profesori uni-
versitar Boris Anakiev. Në
ndërkohë, analizat e ndry-
shme tregojnë se copëzi-
mi i tokës bujqësore dhe
hapësira e vogël e ekono-
mive bujqësore nuk ul
harxhimet e prodhimta-
risë bujqësore. Në teren
bujqit, shpesh, në vend se
t’i kushtohen punimit të
një hapësire më të
madhe bujqësore, ato
janë të detyruar të
harxhojnë kohë dhe të
holla për të punuar arat
që janë të larguara me
qindra metra, por edhe
me kilometra nga njëra
tjera. Në vitet e kaluara

në Maqedoni punohej në bashkimin e toka-
ve bujqësore, që si proces në praktikë rrjedh
mjaft ngadalë dhe me vështirësi. Edhe ek-
zekutivi i ri ka vazhduar me projektet e kon-
solidimit apo bashkimit të tokës bujqësore
të mbështetur nga institucionet e jashtme.
Projekti i fundit është “MAINLAND“, i finan-
cuar nga BE dhe që realizohet nga Organiza-
ta e ushqimit të OKB-së, FAO, në bashkëpu-
nim me Ministrinë e Bujqësisë në
Maqedoni. Projekti do të zhvillohet përmes
mënyrave të ndryshme të këmbimit të par-
celave, ku deri në fund të vitit 2017 do të
zgjidhen 12 zona që krahas bashkimit të
tokës, do të fitojnë edhe sisteme të reja për
vaditje dhe rrugë të re qasëse.

Shkup, 20 dhjetor - Ndalesë për dërgesë të
mallrave në periudhën prej orës 7:30 deri në
orën 18 prej 1 dhjetorit deri më 31 mars në
rajonin më të ngushtë të qytetit me qëllim të
uljes së ndotjes, vendosi dje Këshilli i Qytetit
të Shkupit. Nga Qyteti i Shkupit informojnë se
konform Vendimit për organizim dhe për-

caktim të kushteve, dorëzimi i mallit do të
kryhet në periudhën prej orës 18 deri në orën
7:30, me ndalim dhe parkim jo më gjatë se 15
minuta. Vendimi është paraparë edhe me
"Rekomandimet e Grupit veprues interaktiv
për masa urgjente kundër ndotjes së ajrit"
nga 15.12.2017 nga ana e Qeverisë së Repu-

blikës së Maqedonisë. Qyteti i Shkupit i infor-
mon të gjitha palët e prekura  se Sektori i tra-
fikut do të kryejë harmonizim të lejeve të lë-
shuara - tërheqje dhe lëshim të lejeve të reja
në pajtim me dispozitat e vendimit. Vendimi
hyn në fuqi nga dita e shpalljes në "Gazetën
Zyrtare të Qytetit të Shkupit".

Nëntë milionë
euro për
Gjevgjelinë 
dhe Kavadarin
Shkup, 20 dhjetor - Qeveria e Repu-
blikës Federale të Gjermanisë të
mërkurën i ndau grant prej nëntë mi-
lionë eurosh Qeverisë së Maqedonisë
përmes bankës KFV, prej të cilave
katër milionë euro janë dedikuar për
projektin Programi për ujitjen e lu-
ginës jugore të lumit Vardar, ndërsa
pesë milionë euro për përmirësimin e
furnizimit me ujë në komunat
Gjevgjeli dhe Kavadar. Për këtë de-
dikim, të mërkurën në Qeveri u nën-
shkrua Marrëveshja për mbështetje
financiare midis qeverive të të dy sh-
teteve dhe dy marrëveshje për grant.
"Konfimim më i fuqishëm se bashkë-
punimi i suksesshëm midis vendeve
tona vazhdon edhe në periudhën e
ardhshme është ngjarja e sotme në të
cilën Qeveria gjermane përmes
bankës KFV ndan nëntë milionë euro
mjete të pakthyeshme financiare për
realizimin e dy programeve të rëndë-
sishme zhvillimore për Republikën e
Maqedonisë, tha ministri i Financa-
ve, Dragan Tevdovski pas nënshkri-
mit të marrëveshjeve. Ai theksoi se
deri më tani me ndihmën gjermane
përmes Programit për ujësjellës dhe
kanalizim është siguruar furnizim i
qëndrueshëm me ujë të rreth 400
mijë banorëve të komunave Mana-
stir, Gostivar, Gjevgjeli, Kavadar, Nego-
tinë, Radovish, Koçan dhe Tetovë. Am-
basadori gjerman Tomas Gerverih, i
cili e nënshkroi Marrëveshjen për
mbështetje financiare, theksoi se
Gjermania nga viti 1999 Maqedonisë
i është lënë në dispozicion 320 mi-
lionë euro për realizimin e projekteve
të shumta të cilat kontribuojnë për
përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Drejtori i bankës KFV për Maqedoni,
Rene Esheman theksoi se me
ndihmën financiare do të përmirë-
sohet sistemi për ujitje të luginës ju-
gore të lumit Vardar për shtatë mijë
hektarë të rinj dhe se do të jetë i qën-
drueshëm dhe efikas.

Sot fillon dimri
Shkup, 20 dhjetor - Dimri në Maqedo-
ni dhe në hemisferën veriore të
Tokës do të fillojë sot në orën 17 e 28
minuta. Në të njëjtën kohë në hemi-
sferën jugore të Tokës do të fillojë
vera.  Në fillim të dimrit dita është
më e shkurtër ndërsa nata më e
gjatë. Dielli në Shkup do të lindë në
orën 6 e 57 minuta ndërsa do të
perëndojë në orën 16 e 5 minuta.
Dita do të zgjatë 9 orë e 8 minuta.
Meteorologët për ditën e parë të
dimrit paralajmërojnë mot me diell
dhe të ftohtë me vranësira të vogla
lokale dhe erë të lehtë veriore. Tem-
peratura minimale do të lëvizë prej -
11 deri në -5, ndërsa ajo maksimale
prej -1 deri në 5 gradë Celsius. Dimri
do të zgjatë 89 ditë, deri më 20 mars
të vitit 2018 në orën 17 e 15 minuta
kur në hemisferën veriore fillon
pranvera, ndërsa në hemisferën ju-
gore vjeshta.

Ndalohet qarkullimi i kamionëve gjatë ditë në Shkup
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TOKAT E SHKRETA BUJQËSORE 

Gjysma 
nuk punohet 

Humbja e tokave pjellore
për qëllime jo bujqësore,
ka kaluar në dukuri jo
vetëm në Maqedoni, por
edhe në tërë rajonin qoftë
në Kosovë, Shqipëri,
Kroaci apo Serbi. Kjo
problematikë vlerësohet
si një ndër sfidat kryesore,
me të cilën përballen
institucionet, por edhe
shoqëria në përgjithësi

Pjesa më e madhe e këtyre
tokave që nuk punohen
gjenden në rajonet
kodrinore-malore, por me
siguri se ato shtrihen edhe
në pjesët e rrafshit. Me siguri
se dëmi nga mos-punimi i
tyre nuk është i vogël.
Vlerësoj se së paku 50 mijë
hektarë mund të mbillen me
misër, elb, ushqim për
kafshët etj., me qëllim që të
anulohet një pjesë e madhe
e importit nga jashtë të
këtyre kulturave, për të çilat
për çdo vjet harxhojmë
miliona e miliona euro 

BORIS ANAKIEV 

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 20 dhjetor - Shfaqjet e dy
teatrove shqiptare sigurojnë num-
rin më të madh të spektatorëve kur
performohen jashtë skenave të
tyre. Sipas të dhënave statistikore,
që i referohen periudhës një vjeça-
re 2016-2017 për shfaqjet e vëna
në skenat e teatrove profesionistë,
amatorë e për fëmijë, në opera e
balet, numrit të spektatorëve e të
tjera, teatrot shqiptare qëndrojnë
shumë poshtë sa i takon numrit të
spektatorëve që kanë ndjekur sh-
faqjet teatrale. Nëse në Teatrin e
Tetovës për shtatë shfaqje të vëna
në skenë gjatë një viti (periudha
2016 -2017), numri i spektatorëve
është rreth 1700, mesatarja e spek-
tatorëve në një shfaqje jashtë
skenës së Tetovës është 340, ndër-
sa e shfaqjeve në skenën e vet
është dy herë më e vogël, 155 spek-
tatorë. Një situatë e ngjashme
është edhe në Teatrin e Shkupit.
Edhe pse të dhënat për këtë insti-
tucion pasqyrohen në një adresë
të përbashkët me Teatrin Turk
(Çair) vihet re dallimi në numrin e
spektatorëve sa i takon shfaqjeve
që janë dhënë në skenat jashtë
vendit. Mesatarisht i bie që një sh-
faqje në skenën e Teatrit Shqiptar
(Teatrit të Komedisë) të mos ketë
më shumë sesa 74 spektatorë në
sallë, ndërsa në skenat e tjera
numri i kalon 220 spektatorët. Shi-
frat përkojnë edhe me turnetë e
suksesshme dhe çmimet që
shumë pjesë të vëna në skenë nga

Teatri Shqiptar kanë marrë gjatë
prezantimeve të denja në skenat
jashtë vendit, por edhe në festiva-
le të ndryshme të teatrit. Si një prej
pjesëve më të mira gjatë 2016-2017
që ka arritur rekordin e spektatorë-

ve, veçohet “Makbethi”. Mesatarja
e frekuentimit të një shfaqje në
teatrot profesionistë është nga
rreth 180 spektatorë. Diferencën e
bëjnë baleti dhe opera. Gjatë këtij
viti mesatarja e spektatorëve në
një shfaqje baleti ka qenë rreth
360 spektatorë, ndërsa e operave
rreth 200 persona. Numri i teatro-
ve profesionalë në Maqedoni është
17 dhe gjatë këtij viti janë vënë në
skenë rreth 130 mijë pjesë teatrale,
që janë ndjekur nga mbi 240 mijë
shikues. Teatri i Tetovës renditet
në fund sa i takon numrit të spek-
tatorëve, por edhe të shfaqjeve të
vëna në skenë. Pas tij vijnë Teatri
Shqiptar dhe Turk bashkë. Numër
të vogël spektatorësh ka edhe në
Strumicë e Shtip dhe më pas në li-
stë është Teatri Shqip Sipas të dhë-
nave statistikore gjatë periudhës

2016-2017 numri i shfaqjeve tea-
trore, balet e opera së bashku
është rritur me më shumë se 10
për qind, ndërsa numri i spekta-
torëve ka pësuar një rritje të vogël,
rreth 2 për qind, krahasuar me pe-
riudhën e një viti më parë. Ndërsa
numri mesatar i spektatorëve në
një shfaqje është 185 persona. Sa i
takon teatrit profesionist për fë-
mijë dhe të rritur, është ulur si
numri i shfaqjeve, po ashtu edhe i
spektatorëve. E njëjta situatë është
edhe në teatrot amatore. Numri i
shfaqjeve ka rënë me 16 për qind,
ndërsa i spektatorëve është reduk-
tuar me mbi 23 për qind më pak. Sa
i takon autorëve të pjesëve drama-
tike dominojnë ato të huaj. Nga
gjithsej 193 tituj, 137 drama të rea-
lizuara në teatrot profesioniste
janë nga autorë të huaj. 

Shkup, 20 dhjetor - Në Kuvendin e
Maqedonisë të martën u mbajt
takim pune mes kryetarit të Ko-
misionit për vetëqeverisje lokale
të Parlamentit të Maqedonisë,
Xhevat Ademi dhe homologut të
tij nga Kosovës, Nait Hasani, i cili
nga Ademi kërkoi ndihmë rreth
Ligjit për Prishtinën, duke u mbë-

shtetur në përvojën e Ligjit aktual
të Qytetit të Shkupit. 

“Takimi i sotëm edhe njëherë
dëshmon se dinamika e takimeve
të fundit që po realizohen midis
dy shteteve fqinje si në nivel qeve-
ritar dhe parlamentar, do të kon-
tribuojnë dukshëm për përpjekjet
e përbashkëta për përforcimin e

marrëdhënieve midis Maqedoni-
së dhe Kosovës. Sa i përket çë-
shtjes për të cilën folën, mendoj
se ligji aktual për Qytetin e Shku-
pit ndoshta mund të jetë shem-
bull për draft propozim  ligjin për
qytetin e Prishtinës , por para-
prakisht duhet ta kemi kopjen e
ligjit për Komunën e Prishtinës që

ta shqyrtojmë dhe pastaj do të ja-
pim propozimet tona, me qëllim
të harmonizimit të praktikave të
mira që i ka Ligji i qytetit të Shku-
pit. 

Pasi ta shqyrtojmë ligjin, do
të iniciojmë një takim midis ek-
spertëve që e kanë përpiluar
Ligjin për qytetin e Shkupit dhe

ekspertët që kanë përgatitur
Ligjin për Qytetin e Prishtinës, që
të mund praktikat e mira që janë
pjesë e Ligjit të Shkupit, të adap-
tohen edhe në Ligjin për Qytetin e
Prishtinës”, tha Xhevat Ademi,
kryetar i Komisionit për vetëqe-
verisje lokale pranë Parlamenti të
Maqedonisë. (Z.V) 

Shkup, 20 dhjetor - Kompania
gjermane "Kesler" do të ndër-
tojë fabrikë në Zonën Zhvilli-
more Teknologjike Industriale
Shkup 1, ku do të prodhojë
elektromotorë dhe paralajmë-
ron 80 vende të punës. Marrë-
veshje për realizimin e investi-
mit dje nënshkruan drejtori i
Drejtorisë për Zona Zhvillimo-
re Teknologjike Industriale,
Aleksandar Mlladenovski me
përfaqësuesit e "Kesler". Në
pajtim me marrëveshjen,
kompania merr në shfrytëzim
tokë ndërtimore me sipërfaqe
prej 1,3 hektarë. Sipas para-
lajmërimeve nga "Kesler",
është paraparë ndërtim i
objekteve në dy faza në të cilin
do të bëhet prodhimtari e
elektromotorëve. Në kuadër të
investimit, është paraparë
edhe vendosje e qendrës për
shërbime të përbashkëta dhe
inxhinierike dhe zhvillim i
prodhimeve të reja të Kesler
në Maqedoni. Planifikojnë të
fillojnë me punë nga fundi i vi-
tit të ardhshëm, ndërsa
prodhimtaria do të dedikohet
për tregun gjerman. Plani-
fikohen të paktën 80 vende të
punës në tre vitet e ardhshme,
inxhinierë makinerik dhe elek-
tro, si dhe kuadër tjetër me
cilësi të lartë. Nga Kesler infor-
mojnë se tani më kanë hyrë në
kontakt me institucione të lar-
ta arsimore në vendin tonë
dhe planifikojnë bashkëpu-
nim me shkollat e mesme tek-
nike. Kompania planifikon ba-
shkëpunim edhe me
furnizuesit vendorë për furni-
zim të lëndët e para të nevoj-
shme për prodhimtarinë e saj.
Si prodhues i mjeteve dhe mo-
torëve për modelim makine-
rik,  elektromotorë, pjesë për
SNS makina dhe senzorë,
kompania Kesler ka traditë
mbi 90 vjeçare. Ky është inve-
stimi i parë i kompanisë jashtë
vendit amë, ndërsa fabrika e
tyre do të jetë e para e llojit të
tillë në Maqedoni.

"Kesler" 
do të 
prodhojë
elektromotorë
në Maqedoni

XHEVAT ADEMI NË TAKIM PUNE NAIT HASANIN

Kosova kërkon ndihmë për Ligjin e Qytetit të Prishtinës

Shkup, 20 dhjetor - Gjykata Kushte-
tuese të mërkurën e hodhi poshtë
iniciativën për vlerësimin e kushte-
tutshmërisë së nenit 66, nga rregul-
lat për furnizim me energji termike,
të sjella nga Komisioni Rregullator
për Energjetikë, me të cilën në të
vërtetë u vendos obligimi që qyte-
tarët të cilët nuk e shfrytëzojnë

ngrohjen qendrore të paguajnë
kompensim. Nga Gjykata thonë se
për nenin 66 kanë vendosur në vitin
2013 dhe që atëherë iniciativa është
hedhur poshtë. Iniciativa në Gjykatë
është parashtruar nga Shoqata për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
"No pasaran". Afër 12.000 amvisëri
janë shkyçur nga sistemi për furni-

zim me energji ngrohëse, ndërsa
çdo muaj paguajnë vlerë paushall
në varësi prej sipërfaqes së banesës.
Ata për disa vjet protestojnë para
Komisionit Rregullator për Energje-
tikë. Gjykata dje e shfuqizoi nenin
nga Rregullorja për dhënien e provi-
mit për ndërmjetësues, Vendimin
për përcaktimin e çmimeve për pa-

strimin e borës në Hanet e Ma-
vrovës, si dhe Vendimin për shfuqi-
zimin e vendimit të Këshillit të Ko-
munës Qendër për sjelljen e Planit
të detajuar urbanistik për gjelbëri-
min qendror. Sipas Gjykatës, Këshil-
li i Komunës nuk mund të shfuqi-
zojë plane urbanistike, por mund t'i
ndryshojë planet.

Qytetarët e shkyçur nga ngrohja do të paguajnë paushall

TEATROT NË PERIUDHËN 2016-2017 

Shfaqjet duartrokiten 
më shumë në skenat e huaja 

Nëse në Teatrin e
Tetovës për shtatë
shfaqje të vëna në
skenë gjatë një viti
(periudha 2016 -2017)
numri i spektatorëve
është rreth 1700,
mesatarja e
spektatorëve në një
shfaqje jashtë skenës
së Tetovës është 340,
ndërsa e shfaqjeve në
skenën e vet është dy
herë më e vogël, 155
spektatorë

Koha

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

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

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



9AKTUALE
Koha, e enjte 21 dhjetor, 2017 

Urim HASIPI

Tetovë, 20 dhjetor - Ambasadori i
Bashkimit Evropian në Maqedoni,
Samuel Zhbogar, ka thënë se par-
titë politike dhe qytetarët e Maqe-
donisë, duhet që të bashkohen dhe
të bëjnë hapa të rëndësishëm në
implementimin e reformave në
shumë sfera, me qëllim që vitin e
ardhshëm vendi të marrë ftesë për
hapjen e negociatave me Bashki-
min Evropian.
“Unë jam i sigurt se nëse të gjitha
partitë politike dhe të gjitha gru-
pet etnike në vend nëse ba-
shkohen në një pikësynim të
vetëm që të bëjnë hapa të pakthye-
shëm në implementimin e refor-
mave në gjyqësi, në administratën
publike dhe në sektorin e sigurisë.
Nëse këta parti politike dhe gru-
pet etnike ndryshojnë sjelljen dhe
mentalitetin këtu në vend, jam i
sigurt se ne do të shohim progres
gjithashtu edhe brenda ose në re-
lacionet në mes Bashkimit Evro-
pian dhe vendit tuaj se vitin 2018
do të mund të shohim të gjithë
realizimin e pikësynimit, të cilin të
gjithë ne e kemi pritur dhe e kemi
dëshiruar dhe ajo është hapja e
negociatave me bashkimin Evro-
pian”, tha Samuel Zhbogar, amba-

sador i BE-së. 
Sipas tij, çdo shënim paraqet

një rast dhe një mundësi që si Ba-
shkim Evropian të shikojmë për-
para, duke pasur parasysh edhe
përkrahjen për vendet që aspi-
rojnë të anëtarësohen në këtë
union. “Po ashtu kjo paraqet edhe
mundësi që ne si Bashkim Evro-
pian të shohim arsyet se pse ekzi-
stojmë dhe kjo nuk është vetëm
për ekonominë apo zhvillimin eko-
nomik, por BE qëndron edhe për
vlerat që kanë të gjitha anëtarët e
BE-së dhe këto vlera janë të drejtat
e njeriut, demokracia, përfshirja
sociale si dhe barazia e të gjithë
qytetarëve dhe këto janë parimet
që ne si BE presim që të gjitha ven-
det aspirante t’i realizojnë. Sa i
përket Ballkanit Perëndimor dhe
vendit tuaj, mendoj se përfaqësue-
sja e lartë për politikë të jashtme,
Frederika Mogherini, ishte shumë
e qartë para disa ditëve kur tha se
dyert e BE-së për këtë rajon mbe-
ten të hapura dhe shpreson se viti

2018, do të jetë një mundësi e mirë
që këto vende dhe vendi juaj të
bëjnë hapa të pakthyeshëm në
procesin euro integrues të vendit.
Sa i përket Ballkanit Perëndimor
dhe vendit tuaj, mendoj se përfa-
qësuesja e lartë për Politikë të Ja-
shtme, Frederika Mogherini, ishte
shumë e qartë para disa ditëve, kur
tha se dyert e BE-së për këtë rajon
mbeten të hapura dhe shpreson
se viti 2018 do të jetë një mundësi
e mirë që këto vende dhe vendi
juaj të bëjnë hapa të pakthyeshëm
në procesin euro integrues të ven-
dit”, theksoi Zhbogar.

Ai këto komente i ka bërë gjatë
hapjes së ekspozitës në Universite-
tin e Evropës Juglindore në Tetovë,
me temën Bashkimi Evropian
edhe më afër. Kjo ekspozitë është
hapur me rastin e 60 vjetorit të
nënshkrimit të Traktatit të Romës.
”Jam i gëzuar që sot gjendem në
UEJL. Ky është universiteti i 5 që ne
paraqesim këtë ekspozitë për nën-
shkrimin e Marrëveshjes së Romës,

që është mjaft e rëndësishme dhe
arsyeja është se këtë vit shënojmë
60 vjetorin e nënshkrimit të Marrë-
veshjes së Romës, që paraqet filli-
min e Bashkimit Evropian, ashtu
siç e njohim sot dhe arsyeja e dytë
është që të shikojmë pas procesin
e Evoluimit të Bashkimit Evropian
si dhe sukseset që kanë mundur t’i
ndjejnë vet anëtarët e Bashkimit
Evropian si dhe qytetarët e saj”,
deklaroi ambasadori Zhbogar. 

Me këtë rast, fjalim ka mbajtur
edhe rektori i UEJL, Zamir  Dika, i
cili nënvizoi se UEJL ekziston pikë-
risht falë vlerave që kultivohen në
Bashkimin Evropian. Të prani-
shmëve iu drejtua me një fjalim
edhe ambasadori i Italisë në Ma-
qedoni, Carlo Romeo, i cili nënvizoi
se Italia vazhdon të përkrah vendet
e Ballkanit në rrugën e anëtarësi-
mit në Bashkimin Evropian. Më
pas, po ashtu është mbajtur edhe
një debat me studentët e Fakulte-
tit të Drejtësisë në kuadër të këtij
universiteti.

Gostivar, 20 dhjetor - Kryetari i Ko-
munës së Gostivarit, Arben Tara-
vari, priti të martën në kabinetin e
tij ambasadoren e Republikës së
Turqisë në Shkup, znj. Tylin Erkal
Kara. Në takimin miqësor, kryeta-
ri Taravari dhe ambasadorja e Tur-
qisë biseduan rreth bashkëpuni-
mit të ngushtë ndërmjet shtetit
turk dhe komunave të Turqisë me
Komunën e Gostivarit, me ç’rast u
konstatua se ky bashkëpunim
duhet jo vetëm të vazhdojë por
akoma më shumë të thellohet.
Kryetari i Komunës së Gostivarit,
para takimit, deklaroi për media
se ambasadorja Erkal Kara është
një mike e Gostivarit dhe se kjo

është një vizitë miqësore, por ku
do të bisedohet edhe për planifiki-
met e zhvillimit të komunës, duke
mos përjashtuar edhe mundësinë

e investimeve nga Republika e Tur-
qisë. 

“Me ambasadoren e Turqisë,
zonjën Tylin Erkal Kara, njihemi

prej më herët, gjegjësisht prej
kohës kur isha ministër i Shëndetë-
sisë. Ajo është një mike e Komunës
së Gostivarit dhe një mike e imja
personale. Edhe pse vizita e sotme
është një vizitë urimi, padyshim se
do të bisedojmë edhe për plani-
fikimet për zhvillimin e komunës,
pse jo edhe për investime të
mundshme të Republikës së Turqi-
së në komunën tonë”, deklaroi Ta-
ravari. 

Ambasadorja Tylin Erkal Kara,
ia uroi postin Taravarit, duke shfa-
qur shpresën se ai do të jep kontri-
but për përkrahje të popullit turk
në komunën e Gostivarit. “Gjen-
dem këtu sot fillimisht për ta uruar

për postin kryetarin Taravari. Nga
zgjedhjet e fundit lokale që u
mbajtën këtu kanë kaluar rreth dy
muaj dhe për këtë kam dashur që
sa më parë të vij dhe ta uroj kryeta-
rin. Ai për ne është një mik shumë
i rëndësishëm. Komunae Gostiva-
rit ka një numër të konsiderue-
shëm të popullatës turke dhe jemi
të bindur se kreu aktual i komunës,
padyshim do t’i përkrahë turqit si
komunitet në Gostivar”, tha mes
tjerash ambasadorja turke. Ndry-
she, ambasadorja Kara, e shoqë-
ruar nga përfaqësues të kabinetit
të kryetarit të komunës, vizitoi disa
institucione publike dhe fetare në
qytetin e Gostivarit.

Zhvillime
pozitive drejt
anëtarësimit
në NATO
Tetovë, 20 dhjetor - Në kuadër
të seancës së katërt të Klubit të
NATO-s për të rinj, në ambien-
tet e Këndit Amerikan në Te-
tovë, para të rinjve ligjëratë
me temë “Strategjitë dhe pro-
cesi i vendimmarrjes së Maqe-
donisë për integrimin në
NATO”, kanë mbajtur zëvendë-
sministri i Mbrojtjes, Bekim
Maksuti si dhe prodekani i
Fakultetit Juridik pranë Uni-
versitetit të Tetovës, profesor
Jusuf Zejneli. Sipas zëvendë-
sministrit të Mbrojtjes, Bekim
Maksuti, Republika e Maqedo-
nisë, që moti ka përmbushur
një sërë obligimesh për anë-
tarësim në aleancën Euroa-
tlantike, mirëpo ajo që penali-
zon Maqedoninë në
anëtarësimin e sajë në NATO,
është moszgjidhja e çështjes
së emrit. Megjithatë, edhe në
këtë drejtim ka zhvillime të
mëdha pozitive, prandaj në
pranverën e vitit të ardhshëm,
mund të kemi diçka konkrete.
Sipas prodekanit të Fakultetit
Juridik pranë Universitetit të
Tetovës, Jusuf Zendeli, të
gjitha institucionet në kuadër
të fushëveprimit të tyre për
anëtarësimin e Republikës së
Maqedonisë në NATO dhe Ba-
shkimin Evropian, reformat që
nevojiten të zbatojnë, obligi-
met dhe kriteret që duhet t’i
përmbushin, përveçse duhet
të jenë prioritet, tanimë këtë
duhet ta kenë edhe mision.
Ndryshe, në seancat tjera që
organizon klubi i NATO-s për
të rinj në cilësinë e ligjëruesve
për tema të ndryshme që krye-
sisht ndërlidhen me NATO-n,
do të marrin pjesë përfaqë-
sues nga Ambasada e SHBA-
ve dhe zyra e NAT0-s në
Shkup.  (U.H.)

Taravari priti ambasadoren e Turqisë 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nevojiten reforma 
për hapje të negociatave
Sipas tij, çdo shënim paraqet
një rast dhe një mundësi që si
Bashkim Evropian të shikojmë
përpara, duke pasur parasysh
edhe përkrahjen për vendet
që aspirojnë të anëtarësohen
në këtë union

Koha
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L
ëvizja Vetëvendosje në Kosovë
po kalon provën e parë të
pjekurisë së saj politike, duke u
ballafaquar me një përballje

të një grupi drejtuesish të Lëvizjes, me
profilin autoritar të Albin Kurtit. Është
një histori që e ka kaluar çdo parti po-
litike në Shqipëri, në Kosovë dhe në
botë. Nuk është as ndonjë dramë e
madhe që i jep fund historisë, as
ndonjë fitore e madhe nëse zbon nga
partia “armiqtë” e tu. Në rastin konkret
ka një acarim të skajshëm të mili-
tantëve pro Albin Kurtit me figurat e
“Vetëvendosjes” që janë rreshtuar në
mbrojtje të Aida Dërgutit, e cila po
përjashtohet nga “Vetëvendosje” se ka
fyer Kurtin. Detaji është banal, por
problemi i ndarjes është real dhe
është një sprovë nëse Vetëvendosja
do ta tejkalojë modelin e partive sh-
qiptare a jo. Deri më sot ajo mbahet si
forca e re politike më efikase në hapë-
sirën shqiptare, pasi gjithnjë ka ardhur
duke u rritur dhe duke u bazuar fort në
një ideologji të majtë, mbi solidarite-
tin dhe respektin mes anëtarëve. Përf-
shirja e saj në pushtet në Prishtinë,
dhe këtë radhë dhe në Prizren, duket
se ka bërë që Vetëvendosja të kalojë
moshën e pubertetit politik, dhe të
përballet me politikën reale.

Të gjithë njerëzit e përfshirë në de-
bat nuk është se thonë ndonjë gjë të
re. I vetmi që mund të thotë diçka të re
është Albn Kurti. E reja që ai mund të
thotë është t’u tregojë militantëve të
tij, teorive konspirative, paranojakëve
që shikojnë armiq dhe të tjerëve që
janë në ekstazë, se mos u merr dikush
partinë, se për të nuk ekzistojnë pro-
bleme të tilla. Albin Kurti është një
vdekatar si gjithë të tjerët, njeri i prek-
shëm, që dhe vetë ka tentuar ta kthejë
barazinë me qytetarin në frymëzim
politik. Dikush që shet dhe shtëpinë
për t’u ndier pa shtëpi si qytetarët e
tjerë, për të bërë politikë, nuk mund të

ngrejë një bunker betoni rrotull vetes,
se mos e fyen apo sulmon dikush.

Ndaj fjala e Albin Kurtit në këtë
pikë është e vetmja që vlen. Vlen më
shumë për Albin Kurtin, se ne të tjerët.
Ne jemi mësuar me politikanë si ky
Albin që po farkëtojnë militantët e tij.
Politikani që na ka munguar është Al-
bini që shpresuam se është. Është e
qartë se një pjesë e drejtuesve të Vetë-
vendosjes nuk e duan Albin Kurtit dhe
kaq. Nuk është fundi i botës. Në çdo
parti ekziston një grup që nuk e dëshi-
ron liderin dhe përballet me të. Ajo
është po ashtu një pasuri e partisë. Al-
bin Kurti duhet të provojë nëse do të

veprojë si gjithë liderët tradicionalë
shqiptarë, si Berisha, Rugova, Nano,
Thaçi etj., të cilët i zbojnë kundërsh-
tarët, apo do të përpiqet të bashkëje-
tojë me ta. A do të ndjekë modelin e
shqiptarëve, si Ben Blushi, që dhe kur
ka një nënkryetare dhe 4 anëtarë, e
zbon nënkryetaren si agjente, apo mo-
delet perëndimore, që edhe kur
ndarja është serioze dhe botëkupti-
more, mbijetojnë si të barabartë.

Kaq është e gjithë drama dhe stër-
mundimi ynë për të mësuar nëse Al-
bini është një udhëheqës i ri në hapë-
sirën shqiptare, apo thjesht një
udhëheqës që ka lindur pak më vonë

se udhëheqësit e tjerë dhe po ecën
në gjurmët e tyre. Nëse ai e tejkalon
veten dhe përpjekjet e militantëve të
tij për ta mbajtur në “Bunkerin e
Udhëheqësit të Madh”, atëherë ai ia ka
rritur fuqinë Vetëvendosjes, jo vetëm
si parti, por dhe si model politik. Nëse
jo, atëherë do të vazhdojë traditën e
politikanëve të tjerë shqiptarë.

“Vetëvendosja” është një projekt i
tij, një frymëzim i tij dhe një model i
tij. Por kjo nuk do të thotë se të tjerët
nuk vlejnë. Kritikët e tij janë njerëz
që kanë personalitetin e tyre dhe pa
dyshim kontributin e tyre në atë par-
ti, por përballja me Kurtin natyrisht
do t’i nxjerrë nga partia, nëse aty do-
minon fryma autoritariste dhe krip-
toenverizmi. Albini është sot në një
moment kur kritikët i bëjnë nder, dhe
adhuruesit i bëjnë dëm. Dhe nga fak-
ti se kë do të zgjedhë ai, varet shumë
se çfarë do të jetë për ne të tjerët. Fil-
mi i eliminimit të grupeve armiqëso-
re është një film i parë disa herë në
hapësirën shqiptare. Lajm i ri do të
jetë nëse në Vetëvendosje do legjiti-
mitet demokracia e brendshme, men-
dimi ndryshe dhe bashkëjetesa. E
kundërta nuk është lajm i ri, por
shumë i vjetër, dhe nuk bën dife-
rencën me partitë e tjera. Është një
prej tyre. Është pjesë e dramës poli-
tike shqiptare. (tema)
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Fjala e Albin
Kurtit në këtë
pikë është e
vetmja që vlen.
Vlen më shumë
për Albin Kurtin
se për ne të
tjerët

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Drama shqiptare e Vetëvendosjes Nga
Mero BAZE
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Këshilli ekzekutiv i LSHPM më
17 nëntor të vitit 2017 ka mbajtur
mbledhjen e 15 të rregullt me të
cilën në mungesë të arsyeshme të
kryetarit të LSHPM Dragi Argirov-
ski ka udhëhequr nënkryetari i KE
të LSHPM Salltir Karovski, ndërsa
përveç anëtarëve kanë marrë pjesë
edhe kryetari i Kuvendit të LSHPM,
Besnik Pocesta, kryetari i KE të
LSHP të Qytetit të Shkupit Meto-
dia Novkovski, kryetari i Komisionit
për sport dhe rekreacion Zdravko
Petkovski dhe kryetari i Komisionit
për jetë kulturore-argëtuese Men-
do Dimovski. Si zakonisht fillimi-
sht u miratua procesverbali i
mbledhjes së kaluar të 14-të të KE
të LSHPM. Pastaj u miratua Propo-
zim Progrmi për punë i LSHPM në
vitin 2018 të cilin e arsyetoi Stanka
Trajkova sekretare e KE të LSHPM.
Me Program vazhdohen aktivitete
të caktuara si kontinuitet, por ka
edhe projekte të reja. Programi ka
karakter të hapur dhe gjatë vitit do

të plotësohet me aktivitete të cak-
tuara aktuale. Në mbledhje anë-
tarët janë informuar për punën fi-
nanciare të LSHPM për nëntë
muajt e vitit 2017. Shpjegim të ma-
terialit të distribuar më herët ka
dhënë kryetari i KP, Mitre Stojanov-
ski. Analiza e të hyrave dhe të dala-
ve të realizuara jep mesataren e
gjendjes dhe orientime për organi-
zim të mëtutjeshëm të aktiviteteve
të mbështetura me konstruksion
financiar. Nga materiali të qarta
janë shumë drejtues të pozitiv për
punë me përgjegjësi dhe realizim
të planeve në kuadër të planit fi-
nanciar për vitin 2017. Gjithashtu
në mbledhje u miratua edhe Pro-
pozimi i Planit financiar për vitin
2018. Informacionin për garat e
mbajtura të 22-ta republikane
sportive të pensionistëve ka dhënë
kryetari i Komisionit për sport dhe
rekreacione Zdravko Petkovski
dhe u soll edhe vendim për
shumën e çmimit për nikoqirin e

suksesshëm SHP Koçan. Informa-
cion për pjesëmarrje në FZZHD e
17-të në Lubjanë dha Aleksandar
Zahariev kryetari i SHP Shtip i cili
potencoi se SHP Gjorçe Petrov dhe
SHP Shtip me dinjitet kanë përfa-
qësuar LSHPM në FZZHD e 17-të
në Lubjanë. Është sjellë edhe ven-
dim për shumën e çmimit për pje-
sëmarrjen e suksesshme të këtyre
dy shoqatave.  Në mbledhje janë
shqyrtuar edhe kërkesat për
ndihmë financiare për hapjen e
klubeve të pensionistëve në Del-
lçevë dhe Kërçovë. Të pranishmit
kanë qenë të njoftuar edhe për
informacionin intern nga SHP Ohër
dhe Debrcë dhe SHP Kisella Vodë
është sjellë edhe vendim për
mbajtje të Punëtorisë me korre-
spodentët e gazetave të LSHPM.
Pas diskutimeve të vëllimshme për
të gjitha pikat, në fund u sjell ven-
dimi që më 22 dhjetor të mbahet
mbledhje e Kuvendit të LSHPM. (K.
S. Andonova) 

Më 21 nëntor 2017, SHP Tetovë
mbajti mbledhjen e kuvendit në
të cilin u bë përmbledhja e arritje-
ve dhe rezultateve të punës
njëvjeçare të organeve dhe trupa-
ve të Shoqatës dhe në të njëjtën
kohë u shqyrtuan preokupimet për
vitin 2018 që po vjen.

“Materialet e parashtruara
përmbajtësisht janë propozime
konkrete dhe dispozita programo-
re në të cilat do të përpiqen për të

praktikuar forma masive të pjesë-
marrjes së pensionistëve
nëpërmjet të cilave sigurohet re-
laksim dhe rritje e jashtëzakonsh-
me e problemeve të njerëzve të
moshës së tretë. Ne do të pasu-
rojmë bashkëpunimin me organet
e pushtetit lokal në gjashtë komu-
nat në territorin e së cilës vepron
SHP Tetovë, për realizimin e më
shumë të drejtave të pensionistëve
në vendet e banimit të përher-

shëm. Pastaj ne do të realizojmë
përmbajtjen e pasuruar të bashkë-
punimit me shoqatat e tjera, or-
ganizatat joqeveritare, asociacio-
net tjera, dhe do të përpiqemi për
lidhje më të ngushta me shoqatat
e ngjashme në vendet fqinje, në
mënyrë aktive duke marrë pjesë
në bashkëpunim ndërkombëtar
dhe afrim të ndërsjellë”, u tha nga
Stojan Sokollovski, kryetari i Ku-
vendit të SHP Tetovë, në
mbledhjen ku u shqyrtuan dhe mi-
ratuan Raporti për punën njëvjeça-
re, Programi i aktiviteteve për vi-
tin e ardhshëm dhe plani për
punën financiare materiale në vi-
tin 2018. Në mbledhje morën pje-

së edhe mysafirë nga Prizreni dhe
Obiliqi i Kosovës, si dhe shoqatat e
Gostivarit, Sarajit, Tavtalixhes dhe
Dibrës. Seancën e përcolli dhe mori
pjesë në mënyrë aktive edhe Be-
snik Pocesta, Kryetari i Kuvendit të
LSHPM.

Në diskutim morën pjesë disa
delegatë të Kuvendit të cilët në
thelb i përcollën përshtypjet dhe
mendimet mbi materialet që u sh-
qyrtuan nga degët. Në të gjitha
mjediset, edhe në seancë u kon-
statua se angazhimet e programit
të vitit që po kalon janë realizuar
dhe formojnë bazën për aktivitetin
e ardhshëm. Në seanca u aktuali-
zua edhe nevoja për ndërtimin e

një shtëpie për të moshuarit, hapje
të klube në zonat e qytetit dhe zo-
nave të mëdha rurale, masa për
ruajtjen e shtëpisë së përhershme
të pensionistëve dhe të tjera. Krye-
tari Besnik Pocesta shprehu këna-
qësi të madhe në lidhje me përm-
bajtjet e materialeve të
prezantuara, duke përcjellë qën-
drimin e LSHPM se kjo Shoqatë
është ndër më aktivet dhe më mirë
të organizuara. Anëtarët e Kuven-
dit sollën vendim që SHP Tetovë
të nënshkruajë një memorandum
bashkëpunimi të zgjeruar me or-
ganizatat pensionistëve nga Priz-
reni dhe Obiliqi i  Kosovës. (G. Efto-
ski)

Në një ambient solemn dhe at-
mosferë të këndshme, më 12 dhje-
tor të vitit 2017 Shoqata e pensio-
nistëve Gazi Babë, me një
program të veçantë, ndërsa në
prezencë të një numri të madh të
anëtarëve dhe mysafirëve, në re-
storantin “Dalija”, ka shënuar jubi-
leun e madh, 45 vjetorin e ekzisti-
mit të saj. Në solemnitet morën
pjesë: Ministrja e punës dhe poli-
tikës sociale në Qeverinë e RM,
Mila Carovska, nënkryetari Salltir
Karovski dhe sekretari Stanka
Trajkova e KE të LSHPM, kryetari i
Këshillit ekzekutiv Metodija
Novkovski dhe kryetari i Kuvendit
të LSHP të Qytetit të Shkupit,
Lupço Dimovski, kryetarë dhe për-
faqësues të shoqatave të pensio-
nistëve nga Shkupi, kryetarët e
SHP Kumanovë, SHP Prilep, SHP
Koçan, SHP Radovish dhe Konçe,
kryetarët e shoqatave të pensioni-
stëve nga Vranja e Serbisë dhe
Pernik e Bullgarisë, si dhe një
numër i madh i pensionistëve nga
SHP Gazi Babë. Gjatë ardhjes, my-
safirët janë pritur dhe shërbyer
me buk e kripë, nga ana e pensio-
nisteve të shoqatës të veshura me
veshje kombëtare. Pasi kori pranë
SHP Gazi Babë, këndoi këngën so-
lemne, nën udhëheqjen e Millo-
rad Iliqit – Rades, fjalë përshën-
detëse kishte Gjorgje Andonov,
kryetari i SHP Gazi Babë, i cili u dë-
shiroi mirëseardhje dhe shëndet
të mirë të gjithë të pranishmëve
dhe mes tjerash tha:
"Jemi të bindur se, sikurse edhe

deri tani, do të vazhdojmë të
gjithë së bashku të punojmë në
interes të pensionistëve, sepse
vetëm në atë mënyrë do ta bëjmë
Shoqatën edhe më të mirë edhe
më të fortë. Sikurse edhe deri tani
do të punojmë pandërprerë në
drejtim të përforcimit të pozitës
sonë në shoqëri dhe do të mun-
dohemi të jemi në mesin e më të
mirëve dhe të denjë për respekt
shoqëri, anëtare të LSHPM", thek-
soi Gjorge Andonov. Pastaj të pra-
nishmit u njoftuan me sukseset
dhe të arriturat e shoqatës në vitet
e kaluara. Urimet me rastin e jubi-
leut deri tek pensionistët e SHP
Gazi Babë dhe përshëndetje deri
tek të gjithë të pranishmit dërgoi
ministrja e punës dhe politikës so-
ciale, Milla Carovska, nënkryetari i
KE pranë LSHPM, Salltir Karovski,
përfaqësues nga SHP Kumanovë,
SHP Vranje dhe SHP Pernik. Në
kuadër të solemnitetit, ministrisë
së punës dhe politikës sociale,
LSHPM, Lidhjes së qytetit, Kuven-
deve të komunave Gazi Babë, Pe-
trovec dhe Haraçinë, Shoqatave të
pensionistëve të Shkupit dhe
brendisë, SHP Vranje dhe SHP
Pernik, si dhe shumë organizata-
ve, mes të cilave edhe Kryqit të
Kuq pranë komunës Gazi Babë, u
janë ndarë pllaketa dhe
mirënjohje, ndërsa sportistëve
dhe aktivistëve pranë shoqatës, u
janl ndarë mirënjohje për afir-
mim të shoqatës. Takimi vazhdoi
me muzikë, valle dhe shoqërim të
përbashkët. (Vasil Paçemski)

SHP TETOVË

Përcaktimet e arritura të programit

SHP GAZI BABË

Shënimi solemn 
i jubileut 45 vjeçar        

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

MBLEDHJA E 15 E KE E LSHPM 

Vendime të rëndësishme 
për punën në vazhdim 



Nikolla LENA

Mbi 80 mijë vizitorë kanë kaluar
apo janë relaksuar në hapësirat e li-
qeneve të Prespës këtë vit. Statistikat
janë publikuar nga Administrata e
Zonave të Mbrojtura të Korçës që
mbulojnë këtë rajon. Prespa, ose Li-
qeni i Prespës është ndër liqenet me
ujëra të pastra dhe të freskëta në
Evropë, që u takon tre shteteve Ma-
qedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë.

Liqeni i Prespës, është një nga zo-
nat më tërheqëse turistike të Ballka-
nit. Përveç bukurive natyrore, sh-
quhet edhe për florën dhe faunën
mjaft të pasur. Kjo është një nga ar-
syet që ky liqen është tepër i vizitue-
shëm në periudhën e ngrohtë të
verës.

Turistë të shumtë nga vendi dhe
bota, mbërrijnë aty dhe tërhiqen nga
kurioziteti natyrorë, historik dhe kul-
turor që gjendet në ishujt e liqenit.

Ndërsa kurioziteti final i vizitorëve
është ishulli i Maligradit. 

Ishulli i Maligradit, nga larg
ngjan me një sofër gjigante në mes
të ujit dhe në  ditët e verës ka mjaftë
vizitorë. Në bregun e tij perëndimor
ndodhet shpella e Kishës, e cila për
formën e veçantë dhe të çuditshme,
u quajt vend i shenjtë. Aty është
ndërtuar një kishë e vjetër në shek.
XIV.

Ajo është kisha e Shën Mërisë.
Për të shkuar në ishullin “mi-

stik”të Maligradit, një kreshtë
shkëmbore që sfidon me ashpërsinë
e pamjes së tij,  nevojiten varkat. Çdo
shtëpi e fshatit ka varkën e vet, por
turistët duan siguri dhe kërkojnë të
vozitin me peshkatarë, sepse ata ia
dinë mirë hiletë varkës dhe liqenit.

Peshkatarët këtu i gjen me shu-
micë duke peshkuar apo thurur rrje-
tat e peshkimit. Na thonë se këtu
vijnë shumë turistë për të vizituar

natyrën apo kishat dhe shpellat. Ata
kështu bëhen dhe një burim i mirë
tregtie për peshkun dhe produktet e
fshatit.

Dallohet qartë që vendasit kanë
disa vjet që u janë kthyer atyre gjëra-
ve tradicionale, peshkimit, ndërti-
mit, bujqësisë dhe blegtorisë dhe së
fundmi turizmit.  Bie fjala, i janë
kthyer prodhimit të drufrutorëve të
tyre, vreshtarisë, mollëve e kumbul-
lave që i kishin lënë pas dore në
kohën e tranzicionit.

Kur e shikon në distancë ishullin
e Maligradit dhe tenton t’i afrohesh
atij, ndjen se i afrohesh një enigme
apo legjende. Banorët flasin për një
“përbindësh”që është parë në ujërat
e këtij liqeni, që shfaqej e zhdukej
në netët me hënë, që e kishte parë fi-
lani e filani,që paska shkruar dhe
BBC e paska transmetuar një repor-
tazh për këtë ngjarje..e plot gojëdhë-
na të tjera, por që kanë një të vër-

tetë, që Prespa vazhdon të jetojë mbi
gërmadhat e një qytetërimi tepër të
hershëm pellazgo-ilir.

Peshkatarët thonë se vetë nuk e
kanë parë “përbindëshin” misterioz,
por dyshojnë se mund të këtë qenë
ndonjë peshk i madh apo impres-
sion nga e shkuara misterioze.

Po, misteret e Prespës nuk mba-
rojnë këtu. Banorët të thonë se
shumë druvarë që shkojnë në mal
për të prerë trupa kanë parë disa hije
të çuditshme mbi liqen. Legjenda
misterioze e “përbindëshit të Pre-
spës” mbetet ende legjendë, paçka,
le të mbetet, ndonjëherë misteret
dhe legjendat i tërheqin më tepër
turistët dhe vizitorët. Prandaj dhe
unë shkrova para ca kohësh për tu-
rizmin mitologjik.

Ai duhet shfrytëzuar si një burim
i mirëfilltë turizmi e fitimi. Vendi ynë
është i mbushur me legjenda e mite,
ato duhen nxjerrë në dritë dhe

Për të shkuar në
ishullin “mistik”të
Maligradit, një
kreshtë shkëmbore
që sfidon me
ashpërsinë e pamjes
së tij,  nevojiten
varkat. Çdo shtëpi e
fshatit ka varkën e
vet, por turistët duan
siguri dhe kërkojnë të
vozitin me
peshkatarë, sepse ata
ia dinë mirë hiletë
varkës dhe liqenit
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Një sofër gjigante
në mes të ujit

LIQENI I PRESPËS



duhen reklamuar.
“Maligrad” është fjalë në maqe-

donisht, që në shqip përkthehet “qy-
tet i vogël”. Në pjesën maqedonase
të liqenit ka një ishull tjetër të ngja-
shëm me këtë, por 4-5 herë më të
madh dhe për këtë arsye quhet “Go-
lemgrad” që në shqip do të thotë “qy-
tet i madh”. Shpeshherë turistët i vi-
zitojnë të dy ishujt.

Edhe në ishullin tjetër ka dy kisha
ortodokse të periudhës bizantine.
Ndërsa në Maligrad, ndodhet një
nga monumentet më me vlerë të tra-
shëgimisë kulturore, Kisha e Shën
Mërisë, që daton në Shekullin XIV.
Këtu  janë gjetur edhe objekte të tje-
ra arkeologjike si tjegulla, kolona e
kapitele që sipas arkeologëve i
përkasin një kishe paleokristiane që
mendohet të ketë qenë në pjesën e
sipërme të liqenit.

Sipas vendasve, mendohet se
pjesa e vizitueshme e kësaj kishe

është rindërtuar nga Car Simeoni
dhe se në pjesën e sipërme të ishul-
lit shkëmbor gjenden edhe sot rrë-
nojat e vilës verore të shekullit XI.
Mandej, në ballinën e kishës
ndodhen afresket me piktura të por-

treteve të Carit që e rindërtoi kishën,
bashkëshortes së tij, dhëndrit dhe
vajzës së tij të cilët janë kurorëzuar
në altarin e kishës së Shën Mërisë
këtu në ishull. Kisha e Shën Mërisë
është një objekt kulti i vjetër dhe ka

shërbyer si qendër shpirtërore për
prijësit shqiptarë të Muzakajve.

Mbishkrimet që gjenden në këtë
kishë i përkasin periudhave të ndry-
shme të lidhura me historinë e këtij
monumenti. Një mbishkrim në fa-
qen jugore, më i hershmi në këtë ki-
shë i përket vitit 1345 dhe fazës së
parë të zbukurimit të kësaj kishe me
afreske. Atraksionet kulturore që
tërheqin turistët këtu janë të pash-
tershme.

Në shpellën e Maligradit, ku
ndodhet Kisha e Shën Mërisë, janë
dy afreske të rralla, “Puthja e Judës”
dhe “Shën Mëria”. Ndërsa në një libër
të shkruar nga Gjon Muzakaj shk-
ruhet se pikërisht në këtë ishull është
varrosur gjyshja e tij.

Histori e legjenda vërtet të çu-
ditshme. Të intrigojnë këtu në
brigjet ku kryqëzohen kufijtë shtetë-
rorë të tre vendeve jo vetëm legjen-
dat e përcjella gojë më gojë, por

edhe realiteti i prekshëm.
Disa vende eremitësh, që stu-

diuesit i vendosin mes shekullit XII
dhe XIII, më tej poshtë fshatit Gol-
lomboç, në një vend që vendasit e
quajnë “shpella e zezë” ndodhet Ki-
sha e vjetër e Evangjelizmit, ku ruhet
afresku i ungjillëzimit, në rrethinat e
Shulit gjendet Kisha e vjetër e Shën
Kollit me afresket e gdhendura në
faqen e shkëmbit mbi shpellë. Në
saj të këtyre resurseve, Prespa po
tërheq përditë e më shumë turist.
Turizmi spelologjikë, përbënë një
tjetër atraksion.

Mjafton të shikosh shtimin e për-
ditshëm të varkave dhe tavernave në
breg të liqenit, kryesisht në verë, për
të kuptuar se këtu ka një potencial të
jashtëzakonshëm eko-turistik, të tu-
rizmit kulturor dhe atij folklorik, të
turizmit mitologjik, të natyrës, të
sporteve të ujit të ngjitjeve shkëm-
bore dhe të kulinarisë. (ATSH)
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D
y të rinj takohen, djali pro-
pozon martesë, premton
jetë më të mirë duke përf-

shirë edhe jetesën jashtë Kosovës.
Ky është vetëm njëri prej skenarëve,
i cili përfundon me shantazh ndaj
vajzës për të kryer prostitucion të
dhunshëm. Njëra nga format e
shantazhit nga kryesit e këtyre ve-
prave janë videot me pamje intime
të incizuara paraprakisht dhe kërcë-
nimet se të njëjtat do të publikohen
apo do të dërgohen te familjarët e
vajzës.

Policia thotë se kjo formë e
shantazhit në shoqërinë kosovare
shihet si shumë shqetësuese, duke
shtuar faktin se shumica e këtyre
viktimave të trafikimit janë nën mo-
shën 18-vjeçare. Shefi i Sektorit Qen-
dror të trafikimit me qenie njerëzo-
re në Policinë e Kosovës, Riza
Murati, ka treguar për Radion Evro-
pa e Lirë sesi ndodh mashtrimi i vik-
timave. “Fillimisht, rekrutimi i vikti-
mave bëhet përmes mashtrimeve
të ndryshme, janë ato mashtrimet
për martesa, kur rekrutohen apo
mashtrohen se do të kenë jetë të
mirë apo studime jashtë vendit. Pa-
staj, përmes kësaj arrijnë që kryesit
të sigurojnë video intime të vikti-
mave, të femrave me të cilat ata një
pjesë të kohës e kalojnë si, të themi,
të dashura të tyre. Më pas përmes
atyre video-incizimeve, ato shan-

tazhohen që të kryejnë veprimtari
ose të shfrytëzohen, pastaj, dety-
rohen të dalin me persona të tjerë
për t’iu sjellë kriminelëve përfiti-
me”, ka thënë Murati. Shumica e
këtyre rasteve identifikohen përmes
operacioneve policore, pasi vikti-
mat janë të frikësuara ta thërrasin
policinë. Deri në këtë periudhë të
këtij viti, Policia e Kosovës ka rapor-
tuar për 22 raste të trafikimit, për
dallim nga 36 raste sa kanë qenë në
vitin e kaluar. Menjëherë pas luftës,
viktimat e prostitucionit ishin nga
shtete kryesisht të Evropës Lindo-
re. Sot, shumica e viktimave janë
vajza të trafikuara brenda territorit
të Kosovës. Murati ka treguar se në
kuadër të Policisë së Kosovës,
përkatësisht sektorit të trafikimit
me qenie njerëzore, ekziston edhe
sektori për asistencë dhe mbrojtje
të viktimave të trafikimit që merret
me procedurat e veprimit për ri-in-
tegrim afatgjatë të viktimave të tra-
fikimit. Përveç kësaj, në Kosovë ek-
ziston edhe Strehimorja Shtetërore
e sigurisë së lartë, si dhe dy strehi-
more të tjera që funksionojnë si or-
ganizata joqeveritare dhe ofrojnë
shërbime të tilla. Në Qendrën për
Mbrojtjen e Viktimave dhe Paran-
dalimin e Trafikimit me qenie njerë-
zore, organizatë qeveritare që ofron
shërbime të rehabilitimit dhe riinte-
grimit për viktimat, kemi siguruar

një rrëfim të një vajze, e cila ka qenë
viktimë e trafikimit seksual përmes
shantazhimit.

Këto janë disa pjesë të rrëfimit
të viktimës: “...pastaj më urdhëruan
të kem marrëdhënie seksuale me
burra të tjerë. Ai që më dhunoi i
pari, ishte si bosi im. Gjatë gjithë
kohës ai më kërcënonte se më ka
filmuar kur unë jam detyruar të
kryej marrëdhënie seksuale, e do
t’iu tregoj prindërve të mi çfarë kam
bërë”, ka thënë viktima. “E mbaj
mend ditën kur tentova të ikja nga
ai vend, sa shumë më ka torturuar.
Ende kam shenja në trup. Gjith-
monë më thoshte se ka të njohur
në Polici...”. Sipas sociologes Linda

Gusia, kthimi në familje nuk është
zgjidhje për këto lloj viktimash dhe
se institucionet duhet të luajnë ro-
lin kryesor në rehabilitimin e tyre.
“Problemi është që shoqëria jonë
patriarkale, familja jonë tradiciona-
le e bën gati të pamundshme për
këto vajza për t’u kthyer në gjirin
familjar apo të kthehen në jetën të
cilën e kanë pasur më përpara”, ka
thënë Gusia. Gusia e sheh pavarësi-
min e vajzave si mundësinë më të
mirë që ato t’i kthehen jetës në sho-
qëri: “Njëra prej arsyeve se pse këto
gra e vajza bien pre e trafikimit,
është varfëria dhe ndihmesa më e
mirë do të ishte që ato të pavarë-
sohen ekonomikisht dhe të krijojnë
idenë se ato mund të jenë të pava-
rura dhe mund të mbijetojnë në
aspektin financiar. Këtë e konsideroj
si çështje kryesore”. Deri më tash
për këtë lloj të shantazhit për sh-
frytëzim seksual, një person është
dënuar me më shumë se 12 vjet bur-
gim. Policia thotë se e ka të pamun-
dur t’i zbulojë këto raste nëse qyte-
tarët nuk bashkëpunojnë me
organet e rendit. Edhe në raportin e
fundit të Departamentit amerikan
të Shtetit thuhet se Kosova nuk i
përmbush plotësisht standardet
minimale për eliminimin e trafiki-
mit me njerëz, por po bën përpjekje
të rëndësishme në këtë drejtim. 

(REL)

PREMTIMET E RREME 
Nga martesa 

në prostitucion 
të dhunshëm

Policia thotë se kjo
formë e shantazhit
në shoqërinë
kosovare shihet si
shumë
shqetësuese, duke
shtuar faktin se
shumica e këtyre
viktimave të
trafikimit janë nën
moshën 18-vjeçare

Problemi është që shoqëria
jonë patriarkale, familja
jonë tradicionale e bën gati
të pamundshme për këto
vajza për t’u kthyer në gjirin
familjar apo të kthehen në
jetën të cilën e kanë pasur
më përpara

LINDA GUSIA
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Beogradi pret që Moska të ve-
projë si ndërmjetëse në zgjidhjen
e çështjes së Kosovës, ka thënë pre-
sidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq,
në një takim me kreun e Senatit
rus, Valentina Matviyenko të
mërkurën. Vuçiq ka theksuar se çë-
shtja e Kosovës është përmendur
në bisedimet e tij të së martës me
presidentin rus, Vladimir Putin, ra-
porton TASS. “Kemi disa pajtue-
shmëri, në rast se ka ndonjë kon-
flikt, formati do të zgjerohet në

mënyrë që të zgjidhet situata”, ka
thënë Vuçiq. “Kërkova nga Rusia

që të veprojë si ndërmjetëse dhe
presidenti u pajtua”, shtoi ai. “Nëse

shqiptarët kërkojnë që SHBA të
bëhet ndërmjetës në bisedimet
me Kosovën, atëherë ne do të
kërkojmë që Rusia t’i bashkohet
këtij procesi”, theksoi Vuçiq. “Sa i
përket Kosovës, ne besojmë se si-
tuata duhet të zgjidhet me mjete
politike, bazuar në dialog në mes
të palëve në pajtim me Rezolutën
1244 të KS të OKB-së. Ne do të
përkrahim çdo vendim të dakor-
duar dyanshëm që e arrijnë Beo-
gradi e Prishtina”, ka thënë Putin.

Në marrjen e territorit të Sirisë
dhe Irakut në vitin 2014 nga Sh-
teti Islamik, janë përfshirë
edhe armët që prodhohen në
SHBA. Sipas revistës Forbes, e
para në listën e shteteve nga të
cilat furnizohet ISIS është Kina
me 43.5%, më pas vjen Roma-
nia me 12.1 për qind, Rusia
9.6%, Hungaria me 7.2 % e
Bulgaria me 5.3 për qind. E në
këtë listë është edhe fqinji Ser-
bia me 4.0 për qind të armëve
që merr Shteti Islamik vijnë
nga ky shtet. Kurse Shtetet e
Bashkuara janë të parafundit
me 1.8 për qind të armëve që
prodhohen në këtë vend. Tran-
sferimi i paautorizuar i armëve
të destinuara fillimisht për for-
cat opozitare siriane ka dësh-
muar gjithashtu një burim do-
methënës armësh dhe
municioni për ISIS-in, veçanëri-
sht sistemet e përparuara anti-
tank të armëve.

Shqipëria 
votoi 
ligjin për
Diasporën
Parlamenti i Shqipërisë në
seancën e fundit të vitit 2017 e
votoi Ligjin për Agjencinë
Kombëtare të Diasporës, e cila
do të jetë organi shtetëror
përgjegjës për marrëdhëniet
me diasporën. Agjencia, siç
njoftoj ATSH,  ka për mision
zhvillimin dhe thellimin e ba-
shkëpunimit institucional me
diasporën nëpërmjet përmirë-
simit të pozitës së anëtarëve të
diasporës, si dhe mbrojtjen e
të drejtave dhe interesave të
tyre në vendet ku ata jetojnë.
Ajo ka për qëllim ofrimin e
ndihmës për ruajtjen e trashë-
gimisë kulturore kombëtare
dhe nxitjen e bashkëpunimit
ekonomik ndërmjet vendit të
origjinës dhe diasporës.
Agjencia do të jetë nën mbikë-
qyrjen e Ministrit shqiptar të
Shtetit për Diasporën, Pandeli
Majko.

Serbia pret përfshirjen e Rusisë në çështjen e Kosovës

Shtetet nga
furnizohet 
me armë ISIS,
në top listë
edhe Serbia

//////////////////////////////////////////////////////
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Irlandezët po revolucionari-
zojnë demokracinë duke zgjedhur
me short asamblenë e qytetarëve.
Kur flet për demokracinë të shkon
mendja tek votuesit, zgjedhjet dhe
të zgjedhurit. Të zgjedhurit deba-
tojnë dhe vendosin për ligjet, të ci-
lave gjithkush duhet t'u përm-
bahet. Por rezultatet e kësaj
procedure nuk janë gjithmonë  të
kënaqshme. Po a mund të ketë al-
ternativa në një demokraci? Irlan-
dezët mendojnë se po, dhe ata po
revolucionarizojnë demokracinë.
Projektet e vështira legjislative në
Irlandë ka disa vjet që nuk pa-
rapërgatiten nga politikanët profe-
sionistë që janë në konkurrencë

politike, por nga një grup qytetarë-
sh. Anëtarët e kësaj asambleje të
qytetarëve përcaktohen me short.
I vetmi kusht është që në asamble
duhet të jenë të përfaqësuara të
gjitha grupimet shoqërore. Rezul-
tatet janë të habitshme. Finbarr
O'Brien është postier, 62 vjeç. Poli-
tikanët ishin për të gjithë jetën "ata
aty lart". Deri sa një ditë atij i ra
shorti të zgjidhej anëtar i asam-
blesë së qytetarëve. Finbarri ka
qenë pjesëmarrës i  asamblesë së
parë në vitin 2014. "Unë nuk kisha
asnjë ide për politikën. Dhe as
pikën e interesit. Deri sa dikush më
pyeti nëse desha të bëhesha anëtar
i një asambleje qytetarësh", tregon
ai. Asambleja e qytetarëve rregul-
lon të ardhmen e Irlandës. Para tre
vjetësh Finbarri duhet të jepte
votën në lidhje me lejimin e mar-
tesës së homoseksualëve në Ir-
landë. Kjo i solli në mend kujtime
të pakëndshme. "Keni dëgjuar ju
për priftërinj pedofilë? Mua të tillë
më kanë shpërdoruar kur isha fë-
mijë. Që prej asaj kohe mendoja

se homoseksuelët janë të gjithë
njëlloj: brutalë. Pavarësisht nëse
janë pedofilë, homoseksualë apo
lesbike, të gjithë njësoj janë: Unë i
urrej dhe i përbuz ata". Legalizimi i
martesës së homoseksualëve kon-
siderohej si një gjë krejtësisht e
pamundur për shkak të pushtetit
të kishës dhe të konservatorizmit
të shoqërisë irlandeze. Megjithatë
asambleja e qytetarëve e diskutoi
me objektivitet para tre vjetësh
këtë temë tabu. Dhe gjatë diskuti-
meve edhe Finbarr O'Brien ndër-
roi mendje. "Unë mësova se homo-
seksuelët janë njerëz normalë. Ata
nuk i ngacmojnë fëmijët. Prandaj
mora fjalën në asamble dhe tha-
shë se do të votoja pro martesës
së homoseksualëve." Shumica e
asamblesë votoi pro dhe vota e
tyre pasoi nga një referendum.
Dhe në fund Irlanda katolike mira-
toi martesën e homoseksualëve.
Eksperimenti me demokracinë qy-
tetare po zhvillohet që prej katër
vjetësh. 99 anëtarët e kësaj asam-
bleje janë qytetarë normalë: të

rinj, të vjetër, akademikë apo punë-
torë. Ata zgjidhen për një vit, ra-
stësisht dhe përmes një shorti.
Tani ata po diskutojnë për të ardh-
men e pensioneve. Shqyrtojnë sta-
tistika, dëgjojnë ekspertë. Punë e
mundimshme dhe jo me dyer të
mbyllura - po me diskutime që
transmetohen live në internet. "Kri-
za ekonomike e Irlandës qe e
rëndë. Qytetarët ishin shumë të
zemëruar dhe ua hidhnin fajin po-
litikanëve. Prandaj lindi ideja që
të provojmë një gjë të re: t'i përf-
shijmë qytetarët në debatet për të
ardhmen e Irlandës", thotë David
Farrell, politolog pranë University
College Dublin. Anëtarët e asam-
blesë votojnë dhe i japin qeverisë
rekomandime se si të veprojë. Po-
litikanët nuk janë të detyruar që
ta respektojnë votën e qytetarëve,
por ajo është një sinjal i fortë. Por
që të funksionojë një asamble e
tillë, politikanët duhet të kenë
guxim që një pjesë të pushtetit të
tyre t'ua lënë në dorë qytetarëve,
thotë Finbarri.

“Është e trishtueshme të ndizni televizorin
dhe të mos shihni kurrë një fytyrë të zezë ose
një personalitet arab”, thotë Najat Driouech, e
cila ka gjasa të bëhet deputetja e parë mysli-
mane në Katalonia. Ajo thotë se ka qenë një
ndër gratë e para nga komuniteti i saj që ka fi-
tuar një çmim letrar dhe ka shkuar në univer-
sitet, shkruan “BBC”. “Unë nuk dua që fëmijët e
mi të vuajnë as gjysmën e asaj që kanë pësuar
gjyshërit e tyre. Dua që ata të gjejnë një shoqë-
ri që është gjithpërfshirëse, e barabartë dhe e
njeh diversitetin”, tha ajo. Me origjinë nga Ma-
roku, ajo arriti në Katalonia kur ishte nëntë
vjeç, në vitin 1990. Ajo ka qenë një punëtore
komunitare për këshillin e saj lokal në Ma-
snou, një qytet jashtë Barcelonës, për 17 vjet.
Ajo është duke bërë fushatë në mes të një kri-

ze politike të shkaktuar nga deklarata e paligj-
shme për pavarësi nga Qeveria kata-
lanase. Zgjedhjet e reja rajonale,
të thirrura nga Qeveria spanjolle
janë ditën e enjte. “Qëllimi im
nuk është që të jem myslimania e
parë në parlament, por e para në
mes të shumë të tjerave”, tha
Driouech. Pavarësisht se nuk ish-
te anëtare e ndonjë partie poli-
tike, ajo ka rënë dakord që t’i ba-
shkohet listes zgjedhore për të
Majtën Republikane të Kata-
lonjës. Në Katalonia ndodhen
rreth 515 mijë myslimanë, që
përbëjnë rreth 6.8 për qind të
popullsisë.

Në burgjet
izraelite
ndodhen 
300 fëmijë
palestinezë
Forcat izraelite kanë arrestuar 27
palestinezë nga Bregu Perëndi-
mor dhe Kudsi Lindor, të cilët
ndodhen nën rrethim. Sipas
informacioneve të marra nga
një zyrtar i ushtrisë izraelite, në
bastisjet e realizuara mbrëmë
në rajone të ndryshme të Bregut
Perëndimor janë arrestuar 17
palestinezë me pretendim se
“janë përfshirë në akte terrori-
ste”. Në anën tjetër burimet pa-
lestineze njoftuan se policia iz-
raelite në operacionet e
realizuara në Kudsin Lindor ka
arrestuar të paktën 10 palesti-
nezë. Forcat izraelite të cilët sh-
pesh po realizojnë bastisje në
shtëpi të palestinezëve në Bre-
gun Perëndimor dhe Kudsin Lin-
dor, të cilët ndodhen nën
rrethim, po i arrestojnë palesti-
nezët me pretendime të ndrysh-
me. Në burgjet izraelite
ndodhen rreth 7 mijë palesti-
nezë, 300 prej tyre fëmijë.

Sulm ajror në
Idlib, të paktën
17 civilë të
vdekur
Sipas vlerësimeve të para në
sulmin ajror të kryer në një
fshat të qytetit Idlib të Sirisë,
që gjendet në mesin e zonave
jokonfliktuale kanë humbur
jetën të paktën 17 civilë. Drej-
tori i Mbrojtjes Civile të Idlibit
(Helmetat e Bardhë), Mustafa
Haxh Jusuf, në një deklaratë
për AA tha se, "Në një sulm aj-
ror të kryer në orët e mbrëmjes
në fshatin Maar Shurin të Idli-
bit kanë humbur jetën të
paktën 17 civilë, ndërsa janë
plagosur 35 të tjerë. Sipas
informacioneve të cilat i kemi
marrë nga observatori ajror,
sulmin e kanë kryer avionët
luftarak rusë të nisur nga baza
Humejmim në Latakia". Më tej,
duke theksuar se në sulmin aj-
ror i cili shënjestër ka pasur
vendbanimin, tha se mes të
vdekurve gjenden gra dhe fë-
mijë, ndërsa të plagosurit janë
transferuar në qendrat e shën-
detësisë në rajon. Punimet e
kërkim shpëtimit janë duke
vazhduar, ndërsa ka shqetësim
që numri i të vdekurve mund
të rritet. Idlibi në përputhje me
marrëveshjen të arritur mes
Turqisë, Rusisë dhe Iranit në
kryeqytetin e Kazakistanit,
Astana, ishte shpallur si rajon
jokonfliktual.

Gruaja me shami që pretendon 
të bëhet deputete në Kataloni

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

Demokraci me short
Projektet e vështira
legjislative në Irlandë
ka disa vjet që nuk
parapërgatiten nga
politikanët profesi -
onistë që janë në
konkurrencë politike,
por nga një grup
qytetarësh. Anëtarët
e kësaj asambleje të
qytetarëve
përcaktohen me short
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E kam takuar Konicën për herë
të parë më 1909. Ishte diçka që nuk
kam për ta harruar kurrë. Më kish-
te shkruar nga Londra se do të vin-
te në Boston i veshur me kostum
shqiptar. Ideja ishte që të dilte fo-
tografia e tij në gazetë dhe të sh-
frytëzohej rasti për të propagan-
duar çështjen kombëtare
shqiptare, e cila ka qenë pasioni i
gjithë jetës së tij. Unë mbeta i sh-
tangur. Si prift ortodoks i modës së
vjetër, në atë kohë unë vetë mbaja
një mjekër të gjatë të zezë, për të
cilën më duhet të pranoj se nuk u
pëlqente djemve të Bostonit. E
merrja me mend se sa do të dë-
freheshin ata djem po të më shih-
nin duke ecur me një burrë të ve-
shur me fustanellën shqiptare.
Ndonëse nuk kisha parë kurrë
ndonjë fustanellë greke, një lloj
fundi i balerinave. Unë isha i
shkurtër e i bëshëm, Konica ishte i
gjatë e i thatë, kështu që të dy do
të dukeshim si Don Kishoti me
Sanço Pançën të arratisur nga
ndonjë cirk. Sa u habita këtë herë
kur pashë se djemtë e Bostonit e
harruan gjithçka lidhur me
mjekrën time dhe thjesht zunë të
shihnin Konicën me adhurim.
Atëherë e kuptova se fustanella
shqiptare nuk ishte fustanellë qe-
sharake greke, por diçka që i
ngjante kiltit të skocezëve dhe se i
përshtatej shumë një burri të pa-
shëm si Konica. Meqë ra fjala,
lexuesi mund ta gjejë në librin e
Konicës ndryshimin ndërmjet ko-
stumit grek dhe veshjes shqiptare:
është e vërtetë se grekët e kanë
përshtatur nga shqiptarët, por ata
u përpoqën ta stërhollojnë sa që e
bënë një veshje grash me aq sa
mundën. Veshja e Konicës nuk
ishte e vetmja gjë që më habiti.
Thjesht mbeta pa mend, kur ai nisi
të më “mësonte” për çdo gjë në
botë. Ishte njeri me kulturë të
lartë. Gijom Apoliner, një shkrim-
tar dhe mik i tij, e ka quajtur “en-
ciklopedi shëtitëse” që e fliste
frëngjishten si një francez. Një
shkrimtar tjetër, Zhyl lë Metrë, ka
shkruar për të: “Ky i huaj që e shk-
ruan kaq mirë gjuhën tonë”.Si stu-
diues i pasionuar i muzikës, Koni-
ca e adhuronte shumë Vagnerin.

Një nga gjërat e para që bëri ai
pasi u takuam, ishte të më tregon-

te për Vagnerin dhe operat e tij.
Me këshillën e tij e pashë përherë
të parë Parisfalin, kur u dha më
1910 në Boston. Në varrimin e tij,
tridhjetë vjet më vonë, duke e di-
tur se sa shumë e donte Vagnerin,
iu luta organistit të luante mu-
zikën e Vagnerit nga kreu deri në
fund. Ka disa fakte që mungojnë
në librin e papërfunduar të Ko-
nicës, fakte për Shqipërinë, që i
kam mësuar prej tij. Për shembull,
Konica flet për krenarinë e malë-
sorëve shqiptarë. Zonja Durham
e pranon këtë në librin e saj “Bren-
ga e Ballkanit”. Kur përshkruan
shpërndarjen e ndihmave në Ma-
qedoni gjatë dhjetëvjeçarit të parë
të shekullit të njëzetë, ajo na tre-
gon se si gratë fshatare e rrethonin
ditë e natë, duke i kërkuar ushqi-
me dhe rroba. Ata vendoseshin
rrotull shtëpisë ku banonte ajo
dhe nuk largoheshin derisa të
merrnin diçka. Edhe kur u shpje-
goi se nuk kishte më asgjë për t’u
dhënë, ato nuk shkuleshin. Kur
zonja Durham vajti në Shqipëri,
priste që t’i ndodhte njësoj. Për ha-
binë e saj, askush nuk iu afrua për
t’i kërkuar ndihmë. Konica për-
mend edhe faktin se zonja
Durham ka qenë një adhuruese e
madhe e amvisës shqiptare. Ajo
mendonte se vetëm amvisa ho-
landeze mund të krahasohej me
të për pastërtinë. Zonja Durham
kishte të drejtë. Mjafton të shkosh
për vizitë në shtëpitë e shqiptarë-
ve në Shtetet e Bashkuara dhe
mund ta shohësh dallimin
ndërmjet amvisës shqiptare dhe
shumë prej fqinjëve të saj që nuk
janë shqiptare. Një gjë që e ka lënë
jashtë Konica është fakti që fqinjët
ballkanas e italianë kanë shpifur
se shqiptarët janë të egër e të
pamëshirshëm. Zonja Durham na
thotë se kjo nuk është e vërtetë.
Ajo kishte parë fshatarët siçilianë
se si i rrihnin pa mëshirë kuajt dhe
gomerët, por kurrë nuk kishte
qenë dëshmitare se si një shqiptar
rrihte një kafshë. Unë e kam vënë

re edhe vetë kur kam udhëtuar me
kalë në Shqipëri. Sa herë vinim te
ndonjë copë rrugë e vështirë,
ishim të detyruar të zbrisnim dhe
kafsharët gjithnjë përdornin fjalët
përkëdhelëse për t’u dhënë zemër
kafshëve, si për shembull: “Hajde,
vëlla. Ec, or bir; Nuk është dhe kaq
e vështirë. Do ta kalojmë”. Një sh-
pifje tjetër e përhapur nga fqinjët
tanë, është se shqiptarët qenkan
njerëz që nuk u shtrohen ligjeve. E
vërteta është krejt e kundërt. Ata u
shumë më tepër se gjithë fqinjët e
tyre. Statistikat e rajoneve të poli-
cisë në qytetet amerikane ku ka
shqiptarë, dëshmojnë qartë se ata
janë nga grupet më të mira ndër të
gjithë të ardhurit e huaj. Përvoja
ime e gjatë më ka vërtetuar se sh-
qiptarët u binden ligjeve në Sh-
qipëri po ashtu siç u binden në Sh-
tetet e Bashkuara.

E keqja është se, kur fqinjët e
Shqipërisë përpiqen të shkelin
tërësinë e saj tokësore, atëherë sh-
qiptarët “e paligj” ngrenë krye. Kur
përshkruan pamjet e bukura të
Shqipërisë, Konica përmend
shumë turistë të huaj që e kanë
admiruar këtë vend. Një emër, që
megjithatë mungon, është ai i
prozatorit, dramaturgut dhe kri-
tikut muzikor francez, Roman Ro-
lanit, i cili në njërin nga librat e vet
flet për “kodrat e bukura të valë-
zuara të Shqipërisë”. Unë për vete
i kam soditur nga maja e malit To-
mor dhe nga kështjella e Krujës,
kryeqyteti i vjetër i Skënderbeut.
Nuk kam parë gjithë jetën time gjë
më të bukur. Mjaft shtesa mund t’i
bëhen kapitullit të Konicës për ve-
titë luftarake të shqiptarëve. Për
shembull, kalorësit shqiptarë u
bënë proverbialë në gjithë Eu-
ropën pas vdekjes së Skënderbeut.
Gjithë mbretërit dhe sundimtarët
e Italisë, Francës, Britanisë së
Madhe kanë marrë kalorës të lehtë
shqiptarë për ushtritë e tyre. Koni-
ca më ka thënë një herë se në
shekullin e shtatëmbëdhjetë, kur
francezët kërkonin të lavdëronin

një kalorës, shpreheshin: “E nget
kalin si një shqiptar”. Kemi disa
dokumente italiane, që flasin për
kalorësinë shqiptare dhe që na
shpjegojnë se si Skënderbeu e
shpëtoi mbretin Ferdinand të Na-
polit me kalorësinë e vet të lehtë.
Sipas dëshmisë së historianëve ba-
shkëkohës, Ferdinandi e kishte
humbur davanë kur e braktisën
banorët feudalë dhe u bashkuan
me Rene Anzhuanë, që ishte rivali
i tij francez dhe që pretendonte
fronin e Napolit. Dihet mirë se ush-
tritë mercenare të Rilindjes
asnjëherë nuk bënë ndonjë betejë
të vërtetë. Ata kujdeseshin jo për
lavdinë ushtarake, por për pagat.

(...)
Skënderbeu ka qenë, pady-

shim, një gjeneral i madh dhe ai
meriton nderime të mëdha për
kryqëzatën e tij heroike kundër
turqve. Por ne nuk duhet të har-
rojmë se edhe ushtarët e tij meri-
tojnë pjesën e tyre të nderit. Kryen-
gritja shqiptare e viteve 1910 – 1912
kundër turqve tregoi se luftëtarët e
çetave shqiptare ende e ruanin
trimërinë dhe forcën e gjallë që ki-
shin dëshmuar në kohët e vjetra
në Skënderbeun. Vetëm për vetëm
ata i mundën turqit, marshuan në
Selanik dhe e detyruan qeverinë
turke t’u jepte autonominë. Pas
disa muajsh iu desh gjithë kom-
beve të Ballkanit që të bashkohe-
shin për t’i mundur po ata turq. Më
1920 atje u përsërit po ajo histori e
përjetshme. Shqipërinë e kërcë-
nonte copëtimi. Italia kishte push-
tuar Vlorën dhe prapatokën e saj
deri në Gjirokastër. Fqinjët e tjerë
kërkonin copat e tyre sipas trakta-
tit të fshehtë të vitit 1915. Vetëm
një zë u ngrit për të kundërshtuar,
ai i president Wilson. Por ai mjaftoi
për të ngritur kombin. Malësorët
shqiptarë të bregdetit jugor qenë
të parët që u ngritën, pastaj i ndo-
qën edhe të tjerët. Brenda pak
muajve italianët u hodhën në det
dhe u detyruan ta linin Vlorën dhe
rrethin e saj. Rreth njëzetë vjet më

vonë, më 1940 grekët, pothuaj sh-
tatë herë më të shumtë si numër
sesa shqiptarët, nuk mundën ta
përsëritnin këtë marifet, ndonëse
kishin mbështetjen e flotës angle-
ze dhe të forcave ajrore angleze,
që i penguan italianët të sillnin
përforcime.

Tani disa fjalë për vendin e Ko-
nicës në historinë e Shqipërisë së
sotme. Si mysliman dhe si përk-
rahës i një familjeje të vjetër ari-
stokratësh nga Shqipëria e jugut,
Konica kishte të gjitha mundësitë
që të fitonte poste të larta në Pe-
randorinë Turke, ku Shqipëria bën-
te pjesë, që pas vdekjes së Skën-
derbeut. Në të vërtetë, shumë
shqiptarë të tjerë gjatë shekujve
ishin ngjitur në postet më të larta
të Perandorisë Turke. Për shem-
bull, kur Konica ishte i ri, Vezir i
madh ose kryeministri i Perandori-
së Turke ishte Ferid Pasha, një sh-
qiptar nga Vlora. Por kjo karrierë
nuk e tërhiqte Konicën. Ai men-
donte se misioni i tij ishte të lufton-
te për pavarësinë e Shqipërisë. Nga
viti 1897 deri më 1912, dy nga pio-
nierët më të shquar të pavarësisë
së Shqipërisë kanë qenë Konica
dhe Shahin Kolonja, botuesit e dy
revistave shqiptare, që dolën ja-
shtë: “Albania” dhe “Drita” përkatë-
sisht. Gjatë sundimit turk shqip-
tarët kishin harruar gjithçka për
lavdinë e tyre të kaluar nën Skën-
derbeun. Konica ka qenë njeriu që
e rizbuloi dhe e popullarizoi Skën-
derbeun e flamurin e tij, shqipen
e zezë dy krenare në një fushë të
kuqe. Ky flamur u bë simbol i pa-
varësisë kombëtare dhe më në
fund u ngrit në Vlorë më 1912 nga
Ismail Qemali kur Shqipëria u sh-
pall shtet i pavarur. Konica është
quajtur si krijuesi i prozës moder-
ne shqipe. Kur unë vendosa të ba-
shkohesha me kryqëzatën për
pavarësinë e Shqipërisë, e para
gjë që më bëri përshtypje ishte
mungesa e plotë e veprave letra-
re shqipe me vlera artistike. Por
kur vajta në Egjipt më 1903, një
atdhetar shqiptar, Spiro Dineja,
më dha vëllimet e revistës “Alba-
nia” nga viti 1897 deri më 1903. I
lexova të gjitha nga faqja e parë
deri tek e fundit dhe atëherë e
mësova se në shkrimet e Konicës
ne e kishim atë që na duhej: letër-
sinë e mirë shqipe. Për më tepër,
Konica zbuloi dhe popullarizoi
shqiptarë të veprimtarisë letrare
si Kristofordhi, Mitkoja, Fishta
dhe Zako Çajupi. Me këshillën
dhe udhëzimet e tij unë përkthe-
va disa vepra nga Shekspiri, Ibse-
ni, Edgar Alan Poeja dhe Don Ki-
shotin e Servantesit. Të gjithë
autorët shqiptarë që vijnë pas Ko-
nicës janë nxënësit e tij, duke
përfshirë dhe shkruesin e këtyre
radhëve.

NË SHIRITIN E KOHËS

Noli, si e kam njohur Faik Konicën
Ishte njeri me kulturë
të lartë. Gijom
Apoliner, një shkrimtar
dhe mik i tij, e ka
quajtur “enciklopedi
shëtitëse” që e fliste
frëngjishten si një
francez
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Tinka Kurti, një nga personazhet
e rëndësishëm të teatrit shqiptar
mbush sot 85 vjeç. Urimet për gruan
që I ka dhënë aq shumë kinemato-
grafisë dhe teatrit shqip kanë push-
tuar rrjetet sociale. Me një bukuri të
natyrshme që vazhdon ti ndriçojë
në portret Tinka Kurti, ka interpre-
tuar role të pashlyeshme në kujte-
sën e historisë sonë kinematogra-
fike. “Nuk e kam frikë plakjen e as
vdekjen, por kam frikë nga plakja e
trurit, dhe në qoftë se ky moment
vjen në jetën time, mendoj se do të
isha dy herë e vdekur. Për këtë arsye

dua të vazhdoj të punoj”, është një
nga shprehjet e saj. Vajza që lindi
në Sarajevë e rritur nën leximet e së
ëmës do t’i përkushtohej pasionit të
saj teatrit, për tu kthyer në një nga
ikonat e teatrit shqiptar.

Ajo lindi më 17 dhjetor 1932 në
Sarajevë nga një baba Shqiptar me
origjinë nga Dukagjini i Shkodrës
dhe një nënë hungareze. Është më e
madhja nga katër fëmijët. Familja
e saj u shpërngul në Shkodër kur ajo
ishte në moshë të vogël. Pjesën më
të madhe të jetës e kaloi në Shkodër,
ku edhe iu bashkua teatrit në moshë

të re. U ngjit për herë të parë në
skenë kur ishte vetëm 16 vjeç. Për
disa vjet u aktivizua në teatrin ama-
tor në Shkodër. Më 1947 u përjash-
tua nga Liceu Artistik i Tiranës dhe
nuk mori asnjëherë ndonjë diplomë
shkolle, por kjo nuk e pengoi të
bëhet një aktore e madhe dhe e
shumë e kulturuar.

Që nga viti 1949 e deri sa doli në
pension ishte aktore e teatrit “Migje-
ni” të Shkodrës, ku interpretoi rreth
120 role. Veçanërisht e suksesshme
në rolet e forta dramatike të nëna-
ve, por po kaq e suksesshme në ko-

medi. Shkëlqen me role kryesore
në “Gjaku I Arbrit”, “Histori Irkuta-
se”, “Toka Jonë” – ku luan në fillim Fi-
len e pastaj Loken, “Fisheku në
pajë” apo “Fejesa e Çehovit”. Kurti ka
interpretuar edhe në kinema, në
rreth 35 filma artistikë, duke filluar
me filmin e parë shqiptar të me-
trazhit të gjatë, “Tana”, më 1958.
Ndër vepra të tjera janë Nënë Pa-
shako tek “Yjet e netëve të gjata”
(1972), nëna tek “Çifti i lumtur”
(1975), Sinjorina Mançini tek “Vajzat
me kordele te kuqe” (1978), Gjyshja
tek “Zemra e nënës”. Tinka Kurti ka

marrë çmime të shumta, si në festi-
valet kombëtare të filmit, ashtu
edhe në ato të teatrit. Këtyre çmi-
meve u shtohen edhe vlerësime të
tjera të rëndësishme, si medalja
“Mjeshtër i Madh i Punës”, akor-
duar nga Presidenti i Republikës.
Dy kinema, një në Tiranë dhe një
në Durrës mbajnë emrin e saj.
Gjithashtu, emrin e Tinka Kurtit
mban edhe një shkollë në fshatin
Lekbibaj në Shqipëri. Në vitin 2003,
regjisori shqiptar Esat Teliti reali-
zoi një dokumentar të titulluar
thjesht “Tinka” kushtuar jetës së saj.

“Migjeni” dhe “Ndre Mjedja”,
janë dy libra të rëndësishëm nga
studiuesi i njohur Rinush Idrizi
(1938-2008) të hedhura në treg nga
shtëpia botuese “Onufri”. Duke e
parë Migjenin si përfaqësuesin më
të çmuar të dinjitetit shqiptar, ai
sjell një biografi ndryshe të tij. Ka
shumë arsye që një biograf i
kthehet e i rikthehet jetës së një
figure të madhe, edhe pasi e ka bo-
tuar veprën biografike. Vështrimi
në të shkuarën, me dëshirën për
t’iu afruar së vërtetës, duke shpre-
suar që të kthjellojmë e ndreqim
sa më shumë nga keqkuptimet e
keqinterpretimet e informacionit
dhe studimeve gjatë disa dekada-
ve dramatike të heshtjes apo
tjetërsimit politik e ideologjik të
imponuar në botimet tona, është
një detyrim ndaj kulturës së keq-
trajtuar shqiptare nga pikëpamja
historike, filozofike, etiko-morale
dhe artistike. “Shumë materiale
dhe dokumente, që i kisha
mbledhur për shumë vite me du-
rim, ende rrinin të heshtura në ske-

dat e mia, pasi nuk m’u lejua t’i fu-
sja në botimin e parë. Përpos këtij
detyrimi, një shqetësim i brend-
shëm më shtynte ta ripunoja bio-
grafinë e Migjenit. Marrëdhënia
ime shpirtërore dhe intelektuale
me këtë poet të shquar kishte
mbetur pezull… Kisha ende shumë
për të thënë për jetën e tij 27-vjeça-

re, por kisha edhe më shumë për të
thënë për Migjenin si përfaqësue-
sin më të shquar të ndërgjegjes së
re qytetare shqiptare, për frymën
dhe vizionin e tij krejt të ri në letër-
sinë dhe kulturën tonë, për kupti-
min e mesazhit të tij sot, 70 vjet
pas ikjes së tij. Për të gjitha këto
arsye i hyra punës nga e para dhe i

bëra një ripunim shumë të thellë
botimit të mëparshëm, duke e pa-
suruar atë me fakte, komente e in-
terpretime të reja dhe duke përpu-
nuar më thellë anën
kompozicionale të biografisë”, shk-
ruan Idrizi. Ndërsa Ndre Mjedën e
ka adhuruar që në moshë të re. “E
kam adhuruar aq shumë gjuhën e

tij poetike sa edhe poezitë e mia të
rinisë së parë i shkruaja gegërisht.
Ndjeva një mirënjohje të madhe
për profesorin tim të nderuar, Mark
Gurakuqi, kur në përfundim të stu-
dimeve të mia universitare më lejoi
ta mbroja diplomën me studimin
mbi krijimtarinë e këtij poeti dhe
më ndihmoi si udhëheqësi im. Pas
shumë vjetësh e ndieja se duhej t’i
rikthehesha Mjedjes, sepse nuk e
kisha mbaruar punën siç e meri-
tonte poeti. Kisha ende shumë për
të thënë, ose për t’i thënë ndryshe,
më mirë, sepse poetë si Mjedja nuk
kanë nevojë për ne. Ne kemi ne-
vojë për ata”, shkruan ai. Kjo bio-
grafi, krejtësisht e ripunuar, është
një rikthim te ky poet dhe njeri i
madh, i cili është një urë e fuqish-
me lidhëse e kulturës së autorëve të
vjetër me letërsinë e re shqiptare…
është një rikthim i çliruar nga gjithë
pengesat objektive dhe subjektive
për një personalitet të shquar të
letërsisë dhe kulturës shqiptare, që
mbeti me shpirt të lirë deri në fund
të jetës së tij.

Të shkruash biografinë e Migjenit dhe Mjedës

Tinka Kurti, 
një bukuri që nuk plaket

Ajo lindi më 17 dhjetor 1932 në Sarajevë nga një baba Shqiptar me origjinë nga
Dukagjini i Shkodrës dhe një nënë hungareze
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Bardhi i
pafat, nuk
luan as ndaj
Barcelonës
Shkup, 20 dhjetor – S’ka dyshim
se Enis Bardhi po luan një se-
zon të shkëlqyer në Primera
Divizion me fanellën e Levan-
tes. Ai në 14-të ndeshje sa i ka
zhvilluar, arriti të shënojë
katër gola. Por, përkundër kë-
saj, futbollisti shkupjan është i
pafat sa i përket përballjeve
me dy skuadrat më të mira në
La Liga, Real Madrid dhe Bar-
celona. Në fakt, pasi që mun-
goi ndaj Realit të Madridit,
futbollisti më i mirë nga Ma-
qedonia do të mungojë edhe
në përballjen ndaj Barcelonës
më 7 janar. E gjithë kjo pasi
numri dhjetë i Levantes u ndë-
shkua me kartonin e verdhë, të
pestin deri më tani. Në përbal-
lejn e së martës Levante dhe
Leganes luajtën pa gola, derisa
në mesin e të sanksionuarve
ishte edhe Bardhi, i cili në këtë
ndeshje u inkuadrua nga
banka rezerve. Cekim, me 18-
të pikë të grumbulluara Levan-
te mban pozitën e 15-të në ta-
belën e klasifikimit. 
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Tomas Strakosha, portieri su-
permodern i Serisë A, portie-
ri i së ardhmes. Është pre-

stigjiozja “Corriere Dello Sport” që
evidenton një statistikë të veçantë
që i përket portierit të Kombëta-
res Shqiptare. Strakosha, në fakt,
nuk kufizohet vetëm për të ruaj-
tur portën, siç bëri në disa raste
edhe në përballjen e fundit me
Atalantën, ku në krahun tjetër ish-
te në portë Etrit Berisha, por është
një portier modern, pasi merr pje-
së aktivisht në lojën e skuadrës,
duke shfrytëzuar edhe këmbët, një
dhunti kjo jashtëzakonisht e rrallë

për një portier. Rezultatet janë të
shkëlqyera, Tomas Strakosha është
portieri që realizon më shumë pa-
sime në Serinë A në gjysmëfushën
e tij në harkun e 90 minutave. Ka
një mesatare prej 22 pasimesh në
çdo takim dhe askush në kampio-
natin italian nuk bën më mirë se ai.
Një mbrojtës ekstrem i aftë për të
bërë diferencën, jo vetëm mes
shtyllave. Inzagi ka pasur shpesh
nevojë për të për të evituar presin-
gun e lartë të sulmuesve, duke
kërkuar menjëherë Milinkoviçin
me shokë. Kur qarkullimi i topit te
Lacio çalon dhe skuadra kundër-

shtare ia del të bllokojë burimet e
lojës bardhekaltër, nuk ka pro-
blem, topin te Strakosha dhe ak-
sioni mund të rinisë. Falë portierit
shqiptar Lacio katapulton
menjëherë sulmuesit. Një zgjidhe
më shumë për shokët e skuadrës
që shpesh dhe me shumë dëshirë
i besojnë Strakoshës për të lehtë-
suar paksa presingun e kundërsh-
tarëve dhe për t’u rinisur në sulm.
Në anën tjetër, portieri i Lacios për
median laciale “Lazio Style Chan-
nel” ka folur për vitin që po mbyllet
dhe për objektivat e ardhshme.
“Nuk ka qenë një vit perfekt, por

ka qenë pozitiv si për mua dhe për
skuadrën. Kemi treguar që jemi
një grup me ambicie të mëdha.
Zgjohem çdo ditë më i impenjuar,
sepse kemi objektiva të rëndësi-
shëm. Kjo Lacio mund të arrijë
shumë larg. Ne po punojmë për
katër vendet e para të klasifikimit,
sepse ky është objektivi ynë. I
falënderoj tifozët tanë dhe shpre-
soj të jenë të shumtë ndaj Kroto-
nes. Do të jetë një sfidë e vështirë,
por ne duam ta fitojmë sepse kemi
humbur shumë pikë tashmë”, tha
gardiani i Lacios.

Të akuzuarit Kenan Plakaj dhe
Besart Peci kanë pranuar fajësinë
në gjykatë për akuzat për terro-
rizëm, në rastin e organizimit të sul-
mit gjatë ndeshjes se futbollit Shqi-
pri-Izrael. Plakaj sipas prokurorisë
speciale ka prodhuar mjete plasëse,
me të cilët ka pasur për qëllim të
kryhet sulmi ndaj lojtareve Izraelit,
të cilët vitin e shkuar u ndeshen me
futbollistet e Shqipërisë në stadiu-
min Loro Boriqi në Shkodër, rapor-
ton Gazeta Express. Po ashtu edhe
Besart Pecit, sipas prokurorisë u
janë gjetur arme automatike dhe
rreth 90 cope fishekë. Prokuroria ka
konsideruar se mund tu pranohet
deklarimi i fajësisë këtyre të aku-

zuarve. Ndërkohë, se edhe trupi
gjykues ka nxjerrë aktvendim për
pranimin e fajësisë së tyre. Ndry-
she, në njërën nga seancat e shqyr-

timit fillestar, në gjykatë fajësinë e
kishte pranuar edhe i akuzuari Ar-
ton Ahmeti. Trupi gjykues ka lënë
për në fund të procesit shqiptimin e

dënimit ndaj tre të akuzuarve që
kanë pranuar fajësinë.  Në nëntor të
vitit 2016 autoritetet kosovare pa-
randaluan një sulm të mundshëm

terroristë kundër kombëtares së Iz-
raelit në futboll, në ndeshjen e tyre
me Shqipërinë, me që rast u arre-
stuan 18 kosovarë.

KOSOVARËT E PRANOJNË NË GJYKATË 

Kërkonin të sulmojmë lojtarët e Izraelit 

Futbollisti i Kosovës, Besart Berisha
ka rinovuar kontratën me klubin e
tij. Melburn Viktori e ka sulmuesin
një pjesë të rëndësishme të ekipit,
prandaj i kanë ofruar një rinovim 1-
vjeçar. Besart Berisha është në mo-
shën 31-vjeçare dhe një rinovim më
afatgjatë, do të ishte një rrezik dhe

për vetë klubin. Megjithatë forma e
tij është ende në nivelet e kërkuara,
nëse Melburni fiton, kjo vjen nga
ndihma e madhe që jep në fushën
e lojës ky futbollist. Karakteri i sul-
muesit është paksa problematik, si-
domos sa i përket kombëtares. Ai u
largua nga kombëtarja e Shqipëri-

së, sipas tij për shkak të largësisë së
madhe nga kampionati ku ai luan
aktualisht. Më pas vjen ftesa nga
Kosova, por pas një tjetër përpla-
sje, kësaj radhe me trajnerin
Bunjaku, Besart Berisha largohet
sërish për t’u përqendruar vetëm
në futbollin e klubeve.

Strakosha, 
portieri modern i Lacios

Berisha rinovon kontratën

Strakosha, në fakt, nuk kufizohet vetëm për të
ruajtur portën, siç bëri në disa raste edhe në
përballjen e fundit me Atalantën, ku në krahun
tjetër ishte në portë Etrit Berisha, por është një
portier modern, pasi merr pjesë aktivisht në lojën e
skuadrës, duke shfrytëzuar edhe këmbët, një dhunti
kjo jashtëzakonisht e rrallë për një portier
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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – tekst i pastruar (Gazeta Zyrtare e 
RM nr. 167/2015 ) dhe Vendimit të Drejtorit të SHMEJQSH “Vasil Antevski – Dren” Shkup publikohet:  
  

SHPALLJE PUBLIKE  
Për plotësimin e vendeve të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018 për mësimin në gjuhën 

maqedonase 
     

1. Një mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 21 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2018 dhe pagesë prej 21.522,00 denarë, me fakultet të mbaruar filologjik, më herët fakultet filozofik grupi: gjuhë dhe 
letërsi maqedonase ose gjuhë maqedonase dhe letërsi maqedonase – drejtimi mësimor, ose gjuhë maqedonase, gjuhë dhe 
letërsi serbe – drejtimi mësimor, letërsi maqedonase dhe letërsi jugosllave me gjuhë maqedonase si lëndë e dytë mësimore 
(grup i dikurshëm si histori e letërsisë së popujve të RSFJ – drejtimi mësimor), dhe letërsi të përgjithshme dhe komparative 
drejtimi mësimor (sipas programit të vitit 1993). 
2. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 12 orë mësimore gjegjësisht 24 orë pune për kohë të caktuar deri më 31.08.2017 
dhe pagesë bazë prej 12.913,00 denarë, me studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë angleze drejtimi mësimor, studime të 
mbaruara të gjuhës dhe letërsisë angleze, studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë angleze drejtim i dytë me përgatitje të 
fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike në fakultet përkatës. 
3. Një mësimdhënës të matematikës me 20 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar si zëvendësim të 
ndihmësdrejtorit deri më 31.08.2018 dhe pagesë bazë prej 21.522,00 denarë  me studime të mbaruara të matematikës drejtimi 
mësimor, studime të mbaruara të matematikës, drejtimi teorik, studime të mbaruara të matematikës, drejtimi aplikativ me 
përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike, studime të mbaruara  të matematikës-informatikës, drejtimi 
mësimor. 
4. Një mësimdhënës të edukatës qytetare me 16 orë mësimore gjegjësisht 32 orë pune për kohë të caktuar deri më 31.08.2018, 
dhe pagesë bazë prej 17.218,00 denarë me studime të mbaruara për sociologji, filozofi, pedagogji dhe histori. 
5. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve juridike me 21 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar deri më 
31.08.2018, dhe pagesë bazë prej 21.522,00 denarë me studime të mbaruara në drejtësi. 
6. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve juridike me 22 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar për 
zëvendësim të drejtorit deri më 31.08.2018, dhe pagesë bazë prej 21.522,00 denarë me studime të mbaruara në drejtësi. 
7. Një mësimdhënës të gjuhës franceze me 20 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar deri më 31.08.2018, 
dhe pagesë bazë prej 21.522,00 denarë me studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze – drejtimi mësimor, studime 
të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze, studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze drejtim tjetër me përgatitje 
të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike në institucion për arsim sipëror të akredituar përkatës. 
8. Një mësimdhënës të informatikës me 16 orë mësimore gjegjësisht 32 orë pune për kohë të caktuar si zëvendësim për 
punëtoren në pushim të lindjes dhe pagesë bazë prej 17.218,00 denarë, me studime të mbaruara të informatikës drejtimi 
mësimor dhe drejtime aplikative me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike, matematikë-informatikë drejtimi 
mësimor, teknika kompjuterike informatikë dhe automatikë me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike, 
studime të mbaruara të informatikës, teknologjisë informatike ose informatiko-komunikuese në universitetet e akredituara të RM 
ose jashtë vendit me akreditim të vendit dhe me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 
9. Një mësimdhënës të informatikës me 20 orë mësimore gjegjësisht 40 orë pune për kohë të caktuar si zëvendësim për 
punëtoren në pushim të lindjes dhe pagesë bazë prej 21.522,0 denarë, me studime të mbaruara të informatikës drejtimi 
mësimor dhe drejtime aplikative me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike, matematikë-informatikë drejtimi 
mësimor, teknika kompjuterike informatikë dhe automatikë me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike, 
studime të mbaruara të informatikës, teknologjisë informatike ose informatiko-komunikuese në universitetet e akredituara të RM 
ose jashtë vendit me akreditim të vendit dhe me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 
 
10. Një mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive me 12 orë mësimore, gjegjësisht 24 orë pune për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2018 dhe pagesë bazë prej 12.913,00 denarë me studime të mbaruara për edukatë fizike me përgatitje pedagogjike, 
psikologjike dhe metodike, studime të mbaruara të fakultetit për edukatë fizike drejtimi mësimor, 
 11. Një mësimdhënës të historisë me 6 orë mësimore gjegjësisht 12 orë pune për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 dhe 
pagesë bazë prej 6.456,00 denarë me studime të mbaruara të historisë të fakultetit filozofik – Instituti për histori.  
12. Një mësimdhënës të historisë me 5 orë mësimore gjegjësisht 10 orë pune për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 dhe 
pagesë bazë prej 5.380,00 denarë me studime të mbaruara të historisë të fakultetit filozofik – Instituti për histori. 
13. Një pedagog me 40 orë punë për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 dhe pagesë bazë prej 21.522,000 denarë me fakultet 
të mbaruar filozofik – grupi pedagogji. 
  
Orari i punës së mësimdhënësve realizohet me ndërrime edhe atë ndërrimi i parë prej ora 7.45 deri më 13,30 ndërsa ndërrimi i 
dytë realizohet prej ora 14,00 deri në ora 19,40 në pajtim me orarin e orëve ndërsa për pedagogun ndërrimi i parë prej ora 
07.00 deri në ora 15.00 dhe ndërrimi i dytë prej ora 12.00 deri në ora 20.00. 
Kandidatët për mësimdhënës duhet të njohin gjuhën letrare dhe alfabetin në të cilën realizohet mësimi për çka do të ketë 
kontrollim nga ana e Komisionit në shkollë, edhe atë për kandidatët të cilët i përmbushin kushtet e theksuara në shpallje, ndërsa 
kandidatët për kontrollim do të informohen enkas përmes e-mail-it.   
Kandidatët nga pika 5 dhe 6 zë kenë përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 20 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje. 
Dokumentet e nevojshme:  
- Lutje me CV 
- Diplomë për arsim të mbaruar përkatës të vërtetuar në noter  
- Certifikatë të shtetësisë   
- Kandidatët nga pika 5 dhe 6 dëshmi se kanë përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 

Dokumentet të dorëzohen në adresë: SHMEJQSH “Vasil Antevski-Dren” Shkup, rr. Vera Josiq” pn Shkup, tel. 2777-343, 
personi për kontakt është sekretari i shkollës. 

                                                             SHMEJQSH “Vasil Antevski-Dren” Shkup    

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1, pika 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
62/2005- 27/2016), dhe Pëlqimit të marrë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12- 14369/3 të datës 
13.12.2017,  shkolla publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË VIJIM PËR VITIN SHKOLLOR  

2017/2018  
1. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimi i bujqësisë-veterinës........................................... 

3 realizues me orar të plotë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, 
orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 
12,00 deri në ora 20,00.  

2. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimi i 
shëndetësisë................................................................. 2 realizues me orar të plotë të caktuar të punës deri më 
31.08.2018 me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me 
ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 20,00 

3. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase.................................................................... 1 realizues me 
orar të plotë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i punës prej 
ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 
20,00 

4. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimi i 
shëndetësisë......…………..............................…....... 1 realizues me orar jo të plotë të caktuar të punës (12 orë 
mësimore) deri më 31.08.2018, me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i punës prej ditës së hënë deri 
ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 20,00 

5. Mësimdhënës të gjuhës angleze...........………………………………............... 1 realizues me orar të 
plotë të caktuar të punës deri në kthimin e mësimdhënëses nga pushimi mjekësor, me pagesë bazë prej 
21.521,00 denarë, orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 
15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 20,00  

6. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase.................................................................. realizues me orar 
jo të plotë të caktuar të punës (3 orë mësimore), deri më 31.08.2018, me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, 
orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 
12,00 deri në ora 20,00 

7. Bashkëpunëtor profesional – defektolog …………………………..............................… 1 realizues 
me orar të plotë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i punës 
prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 7,00 deri në ora 15,00.  

8. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit kimik-teknologjik --------------------------------------- 1 
realizues me orar jo të plotë të caktuar të punës ( 10 orë mësimore), deri më 31.08.2018, me pagesë bazë 
prej 21.521,00 denarë, orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në 
ora 15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 20,00 

 
KUSHTET: 

 Kandidatët  
 - të kenë të mbaruar studimet përkatëse për arsim në fakultet, shkollë të lartë ose akademi 
dhe të kenë të dhënë provimin profesional. 
 - të kenë të mbaruar arsim sipëror të të grupit jomësimor gjegjësisht të studimeve që nuk kanë 
drejtim mësimor të kenë përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike në institucione të akredituara për 
arsim sipëror dhe provim të dhënë profesional. 
 - të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë  

 Kandidatët për mësimdhënës të njohin gjuhën letrare maqedonase dhe alfabetin cirilik. 
 Për mësimdhënësit me orar jo të plotë të punës paguhet paga në pajtim me fondin e orëve, 

pagesa ulet për 20% në bazë të praktikantit.  
Shpallja publike do të zgjasë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e kalimit të afatit për 

parashtrimin e lutjeve. 
Dokumentet e nevojshme  
-     Fletëparaqitje  
-    Diplomë për arsim të mbaruar; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë për përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 
 
Lutjet me dokumentet e nevojshme parashtrohen deri në SHMKUD “Dimitar Vllahov” – Strumicë, rr. 

“Goce Dellçev” 17. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh  

 
                     SHMKUD “Dimitar Vllahov” – Strumicë 

                   UD Drejtor  
                              /Dimitar Gjorgjev/ 

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. 18-1551/6 
19.12.2017 vit 
Gostivar  
    Lënda:  Njoftim për pjesëmarrje  në Prez ntim publik dhe Anketë publike  
       Të nderuar,  
      Në vijim është procedura për pranim te Projektit Arkitektoniko-Urbanistik (PAU) për 
formimin e parcelës ndërtimore PN_në PK nr.2107 KK Debresh me dedikim D3-sport dhe 
rekreacion - Komuna e Gostivarit  
 
Në lidhje me këtë dhe në pajtim me nenin 35 paragrafi (3) të Ligjit 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 hapësirat e komunës së Gostivarit më datë 
22.12.2017 (e premte) në ora 13:00, gjegjësisht Ju njoftojmë se anketa publike do të zgjasë prej 
22.12.2017 deri më 28.12.2017, çdo ditë pune prej orës 08:00 deri më ora 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 propozimet ose vërejtjet e Juaja,  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 

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. 18-1538/6 
19.12.2017 vit 
Gostivar  

    Lënda:  Njoftim për pjesëmarrje  në Prezantim publik dhe Anketë publike  
 
       Të nderuar,  
      Në vijim është procedura për pranim të Projektit Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin 
e parcelës ndërtimore PN_V.27.7_në PK nr. 230/12 KK Gostivar - 1 me dedikim E2-
suprastrukturë komunale-terminal -Komuna e Gostivarit  
 
Në lidhje me këtë dhe në pajtim me nenin 35 paragrafi (3) të Ligjit 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 hapësirat e komunës së Gostivarit më datë 
22.12.2017 (e premte) në ora 14:00,  njëherit Ju njoftojmë se anketa publike do të zgjasë prej 
24.12.2017 deri  29.12.2017, çdo ditë pune prej orës 08:00 deri në ora 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 propozimet ose vërejtjet e Juaja,  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 

 

Në bazë të nenit 135 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008; 103/2008; 
26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 
116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015;  154/2015, 30/2016, 120/2016 dhe 127/2016) 
dhe nenit 34 paragrafi 2 i Rregullores për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional, bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/09, 140/09, 173/11, 194/11, 250/2013 dhe 274/2013), rektori 
i Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup, me propozim të Dekanit të Fakultetit për art muzikor në 
Shkup, publikon 

 
K O N K U R S 

për zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferat mësimore-shkencore: 
 Llojet e instrumenteve (frymor), për lëndët: flauti, pjesë orkestrale për flaut dhe muzikë kamertale 

për instrumente frymore;  
 
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të 
parapara me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të 
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe aktet tjera të Universitetit. 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: biografi të shkurtër, deklaratë për plotësimin e 
kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë.  
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe 
asistentë - doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.  
Orari i punës së mësimdhënësit është caktuar në pajtim me aktet e Fakultetit.  

 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin për art muzikor në Shkup, rr. Pitu Guli nr. 1, 1000 Shkup. 
 

Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 

Në bazë të nenit 135 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008; 103/2008; 
26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 
116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015;  154/2015, 30/2016, 120/2016 dhe 
127/2016) dhe nenit 34 paragrafi 2 i Rregullores për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/09, 140/09, 173/11, 194/11, 250/2013 dhe 
274/2013), rektori i Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup, me propozim të Dekanit të Fakultetit 
të shkencave informatike dhe inxhinieri kompjuterike në Shkup, publikon 

K O N K U R S 
për zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor, në të gjitha sferat mësimore-
shkencore nga fushat mësimore – shkencore: 

 Informatika; 
 Matematika  

  
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të 
parapara me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të 
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe aktet tjera të Universitetit. 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: biografi të shkurtër, deklaratë për plotësimin e 
kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë.  
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe 
asistentë - doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.  
Orari i punës së mësimdhënësit është caktuar në pajtim me aktet e Institutit.  

 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike në Shkup 

(FSHIIK), rr. Rugjer Boshkoviq nr. 16, 1000 Shkup. 
Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 
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Koha, e enjte 21 dhjetor, 2017 

Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093

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

Shitet shtëpi në fshatin Podgorc, Strugë, me sipërfaqe të
përgjithshme prej 240 metra katror dhe truall me sipërfaqe të

përgjithshme prej 228 metra katror. Kontakt telefoni: 02 3116 238

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune - tekst i konsoliduar (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 
167/2015), neni 80 dhe 82 nga Ligji për arsim fillor dhe Pëlqimit për financim të vjetër për vitin shkollor 
2017/2018 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-10416 nga 12.12.2017, shpall: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
për punësim për kohë të caktuar të punës për vitin 2017/2018 (deri më 31.08.2018) edhe atë: 

 
- Defektolog-1 realizues, me orar të plotë të punës, me arsim të lartë të mbaruar Fakultetin filozofik - 

Instituti për defektologji, orari i punës prej orës 8-16 prej të hënës deri të premten, rroga mujore 
fillestare neto 20.640 den. 

- Mësimdhënës të mësimit klasor – 1 realizues, me arsim të lartë të mbaruar Fakulteti pedagogjik – 
mësimi klasor, Fakulteti filozofik – Instituti për pedagogji, me orar të plotë të punës, orari i punës në 
dy ndërrime sipas orarit të orëve, prej të hënës deri të premten, rroga mujore fillestare neto 20.640 
den. 

- Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues, për 19 orë mësimore në javë (38 orë punë), me 
studime të mbaruara nga matematika – drejtimi mësimor, studime dylëndëshe grupi matematikë – 
fizikë – drejtimi mësimor, orari i punës në dy ndërrime sipas orarit të orëve, prej të hënës deri të 
premten, rroga mujore fillestare neto 19.600 den.  

Përveç kushteve themelore nga Ligji për marrëdhënie pune kandidatët duhet ti plotësojnë dhe kushte të 
veçanta nga Ligji për arsim fillor: të jetë shtetas i R. Maqedonisë, të ketë arsim përkatës,ta njohë mirë gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin cirilik dhe të ketë të dhënë provimin profesional për mësimdhënës gjegjësisht 
bashkëpunëtor profesional. Më aplikim duhet të dorëzohen dokumentet në vijim: Certifikata e shtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë, diplomë ose vërtetim për arsim të mbaruar sipëror, certifikatë për provim të 
dhënë profesional për mësimdhënës gjegjësisht bashkëpunëtor profesional dhe biografi e shkurtë (CV), 
sipas mundësive. Dokumentet të jenë origjinal ose të notarizuara. 
Konkursi zgjatë 5(pesë) ditë nga dita e publikimit. Përzgjedhja do të bëhet në afat në pajtueshmëri më nenin 
23 paragrafi (2) nga Ligji për marrëdhënie pune.   

SHF Mirçe Acev-Shkup 
rr. Meçkin Kamen nr.26 tel.02/2041-509 

personi për kontakt Matovska Petra 

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe 2 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM nr.
158/2010), nenit 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008) dhe Vendimit të sjellë nga u.d Drejtori i
shkollës nr. 02 216/1 të datës 14.12.2017, SHF “Bllazhe Koneski” – Skudrinje publikon

SHPALLJE
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2017/2018

për mësimin në gjuhën maqedonase
 Mësimdhënës të gjuhës angleze me 20 orë mësimore,
 Mësimdhënës të gjuhës angleze me 23 orë mësimore,
 Mësimdhënës të mësimit klasor,
 Mësimdhënës të mësimit klasor me punë në SHP Prisojnicë,
 Mësimdhënës të gjuhës italiane me 12 orë mësimore,
 Mësimdhënës të biologjisë me 8 orë mësimore,
 Mësimdhënës të shkencave natyrore me 12 orë mësimore,
 Mësimdhënës të edukatës fizike me 18 orë mësimore,
 Mësimdhënës të AT me 8 orë mësimore,
 Mësimdhënës të etikës së religjioneve me 4 orë mësimore,
 Mësimdhënës të etikës me 1 orë mësimore,
 Mësimdhënës të projekteve nga informatika me 6 orë mësimore,
 Mësimdhënës të informatikës me 5 orë mësimore,
 Mësimdhënës të inovacioneve me 1 orë mësimore,
 Mësimdhënës të matematikës me 8 orë mësimore,
 Mësimdhënës të gjuhës maqedonase me 4 orë mësimore,
 Mësimdhënës të artit figurativ me 6 orë mësimore,

Shpallja është e hapur 5 ditë nga dita e publikimit.
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e parapara në Ligjin për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/2008).
Lutja së bashku me pullën e taksës administrative prej 50,00 denarëve dhe dokumentacioni i nevojshëm të parashtrohet në
adresën SHF “Bllazhe Koneski” 1257 Skudrinje.
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit.

Organi udhëheqës

Në bazë të nenit 80, 81, 82, 83 dhe 84 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/2008,, nenit 23
të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015) dhe nenit 6 të Marrëveshjes
kolektive për Arsimin fillor të RM, dhe Pëlqimeve të MASH nr. 12 11093/3 të datës 05.12.2018, drejtori i Shkollës fillore
“Gjorgji Pulevski” f. Rostushe në vijim publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA – TË ZBRAZTA TË PUNËS PËR VITIN SHKOLLOR 2017/2018

1. Mësimdhënës të matematikës.............................................1 realizues me 14 orë mësimore
2. Mësimdhënës të biologjisë...................................................1 realizues 18 orë mësimore
3. Mësimdhënës të informatikës..............................................1 realizues për 9 orë mësimore
4. Mësimdhënës të shkencave natyrore...................................1 realizues për 14 orë mësimore
5. Arsim teknik...........................................................................1 realizues për 11 orë mësimore
6. Mësimdhënës të fizikës.........................................................1 realizues për 8 orë mësimore
7. Mësimdhënës të gjuhës angleze...........................................2 realizues me orar të plotë të punës
8. Mësimdhënës të gjuhës angleze...........................................1 realizues me 11 orë mësimore
9. Mësimdhënës të mësimit klasor...........................................2 realizues
10. Mësimdhënës të arsimit fizik dhe shëndetësor...................1 realizues me 12 orë mësimore
11. Mirëmbajtës të higjienës......................................................1 realizues
KUSHTET:

Kandidatët (përveç kandidatëve nga pika 11 të cilët duhet të kenë arsimin fillor) krahas kushteve të përgjithshme të
parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, duhet të plotësojnë edhe kushtet e parapara me Ligjin për arsim fillor.

Vendi i punës për mësimdhënësit realizohet në dy ndërrime edhe atë ndërrimi i parë prej orës 7,30 deri në ora 13,
ndërrimi i dytë prej ora 13 deri në ora 18, ndërsa ai i mirëmbajtësve të higjienës në ndërrimin e parë prej 6,30 deri në
ora 13,30 dhe në ndërrimin e dytë prej ora 13 deri në ora 19.

Neto pagesa bazë e kuadrit mësimor dhe profesional është 21.123,00 denarë me fond të plotë të orëve ndërsa për
mësimdhënësit me fond jo të plotë të orëve ulet në mënyrë profesionale sipas numrit të orëve, për mirëmbajtësit e
higjienës është 12.611,00 denarë.

Të punësuarit sipas kësaj shpallje do të pranohen për kohë të caktuar deri më 31.08.2018.
Shpallja publike zgjatë 5 ditë nga dita e publikimit.
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas kalimit afatit për paraqitje sipas shpalljes.
Dokumentacioni i kompletuar të dorëzohet në adresën:
SHF “Gjorgji Puleski” 1254 fshati Rostushe, Mavrovë dhe Rostushë.
Ose në administratën e shkollës në f. Rostushë
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.
VËREJTJE:
Nëse në vendet e kërkuara të punës nuk paraqiten kandidatët me arsim përkatës, do të pranohen kandidatët e

paraqitur me arsim jo përkatës.
SHF “Gjorgji Puleski” f. Rostushe

Drejtor,
Mr. Adem Sulejmanoski

Bëhet korrigjim i shpalljes publike të SHFK “Kire Gavrillovski-Jane” Prilep të publikuar në gazetën Koha më datë 
20.12.2017, ndërsa korrigjimi është si vijon: 
 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 74 të vitit 2015) dhe nenit 80 dhe 82 të Ligjit 
për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 100/2012, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16), si dhe në bazë të pëlqimit të marrë nga MASH nr. 12-10933/2 të datës 11.12.2017 dhe 
vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 04-271/1 të datës 19.12.2017, U. D  Drejtori i SHFK “Kire Gavrilloski – Jane” Prilep, 
publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për nevojën e punëtorëve për kohë të caktuar të punës 

Publikohet shpallje për pranim të punëtorëve për kohë të caktuar të punës më së voni deri më 31.08.2018 edhe atë për vendet e 
punës në vijim:  

1. Një (1) mësimdhënës të mësimit klasor; 
- PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
- 20 orë mësimore/40 orë pune 

2. Një (1) mësimdhënës të historisë; 
- PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
- 20 orë mësimore/40 orë pune (prej të cilave 16 orë mësimore në SHFK “Kire Gavrilloaski – Jane” Prilep dhe 4 orë 

mësimore në SHFK “Rampo Levkata” Prilep), si zëvendësim të mësimdhënësit që shfrytëzon pushim mjekësor. 
3. Një (1) bashkëpunëtor profesional - defektolog; 

- PSP (në pajtim me normativin për arsim fillor) 
- 40 orë pune 

Kandidatët 123, krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, duhet të përmbushin edhe kushtet nga 
neni 80 dhe 82 i Ligjit për arsim fillor dhe të kenë të mbaruar arsimin përkatës sipas normativit për kuadër mësimor.  
Dokumentet e nevojshme: 

- Kërkesë për punësim; 
- Kopje të Diplomës ose certifikatës për arsimin e mbaruar përkatës të vërtetuar në noter ose origjinal; 
- Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 muaj.  

Për vendet e punës nga pika 1 dhe 2 orari i punës është me ndërrime sipas orarit të orëve, ndërsa për vendin e punës 3 prej ora 08.00 
deri në ora 16.00, në pajtim me orarin e orëve mësimore nga Programi vjetor për vitin shkollor 2017/2018.  
Kandidatët të cilët do të aplikojnë krahas kushteve të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet të përmbushin edhe kushtet e 
posaçme të parapara me nenin 42 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor edhe atë: 

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 Të ketë arsim përkatës,  
 Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 

Shpallja zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit.  
Neto pagesa bazë për vendet e punës është 20.657,00 denarë.  
Dokumentet e arritura pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.  
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në arkivin e SHF “Kire Gavrilloski – Jane” rr. “Joska Jordanoski” 
nr. 46, Prilep, tel. për kontakt 048/427-604.  

U. D DREJTOR  
Keti Stevananxhia  

Në bazë  të nenit 22 dhe23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 158/2010) dhe neni 82 paragrafi 1 dhe 3 të 
LAF (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 103/2008) dhe Njoftimi nr. 12-11078/2nga data 06.12.2017 nga Ministria e arsimit dhe shkencës 
dhe shqyrtimi nr. 5 të pëlqimeve të miratuara për punësim në vitin shkollor 2017/2018,shkolla fillore ,,Përparimi,, Çegran publikon: 
 

S H P A L L J E 
 
Për plotësim të vendeve të punës, në kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018deri më 31.08.2018 
1. Histori(zëvendësim për ndihmës drejtorin)...........................…1 arsimtar 
2. Gjuhë angleze (zëvendësim për drejtorin)..................................1 arsimtar 
3. Matematikë……………………………………………….................1arsimtar 
4. Inovacione...................................................................................1 arsimtar (6 orë mësimore) 
5. Arsim fizik dhe shëndetësor………………………............…...…..1 arsimtar 
6. Informatikë.................................................................................. 1 arsimtar 
7. Shkencat natyrore………………………………..........…........…...1arsimtar (10 orë mësimore) 
8. Arsim muzikor…………………………………...............…….........1 arsimtar 
9.   Arsim muzikor …………………………………………….............1 arsimtar (9 orë mësimore) 
10. Arsim Teknik……………………………………………...….........1 arsimtar (8 orë mësimore) 
11. Etika e religjioneve....................................................................1 arsimtar (10 orë mësimore) 
12. Defektolog …………………………………………………….…...1 punëtor 
13. Gjeografi...................................................................................1arsimtar 
Në shkollën periferike f. Koritë  
14. Histori - Gjeografi…………………………................…………....1 arsimtar 
15. Gjuhë frënge ..................................................................….......1 arsimtar 
16. Mësim klasor………………………………………………….........1 arsimtar 
Neto rroga për arsimtarë me provim të dhënë dhe me orar të plotë pune është 20.644.00 denarë.  
Orari i punës së arsimtarëve fillon prej 07:30 deri më 13:30 
Kandidatët krahas kushteve të parapara me LMP duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me Nenin 80 të ligjit për 
arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. rendor 103/2008)  
Mësimi realizohet në gjuhën shqipe. 
Dokumentacioni të dorëzohet personalisht, ose me postë në adresën: SHF “Përparimi” 1237 Çegran, Gostivar.(Tel: 042 322 557) 
Konkursi është i hapur 5 ditë pune, nga dita e shpalljes në shtypin ditor. 
Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 15 ditësh nga mbyllja e konkursit. Dokumentacioni i pakompletuar dhe jo në kohë, 
nuk do të shqyrtohet. 

MARKETING
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L
eo Messi ishte ylli i “El Clasi-
cos” së fundit, para kësaj të
së shtunës së ardhshme në

“Santiago Bernabeu”, duke shpre-
suar për të përsëritur një skenar që
e motivon atë në masë të madhe,
siç tregohet nga numrat e tij në
transfertë mbi rivalin e përjet-
shëm: 14 gola në 18 ndeshje, që ai
ka luajtur atje. Në klasiken e fun-
dit, më 23 prill, Leo veshi “Sant Jor-
di” dhe gozhdoi portën e madri-
lenëve në minutën e fundit të lojës,
për të dënuar vendësit me rezulta-
tin 2-3. Argjentinasi nënshkroi go-
lin e tij të 500-të me Barçën dhe
vuri të tijtë në ndjekje të afërt me

Real Madridin. Përkundër këtij
suksesi të ri në shtëpinë e rivalit të
përjetshëm, Barcelona nuk ishte
në gjendje të merrte titullin, i cili
shkoi për skuadrën e Zidanit, ash-
tu si Çampionsi. Messi dhe shokët
e tij vuajtën poshtërimin nga ga-
laktikët në dy ndeshjet e Su-
perkupës së Spanjës, pa Kristiano
Ronaldon, ikonë e të bardhëve dhe
konkurrenti më i madh i “La Pulga”
për çmimet individuale. Messi dhe
CR7 kanë përfunduar duke u për-
puthur me pesë “Topa të Artë” se-
cili, për momentin. Në përputhje
me rrethanat, Leo Messi mund të
mburret të jetë shënuesi më i mirë
i “El Classico”-s. Gjithsej, argjenti-
nasi ka shënuar 24 gola ndaj Real
Madridit në 36 ndeshje, duke
numëruar La Liga-n, Kupën e
Mbretit, Superkupën Spanjolle
dhe Ligën e Kampionëve.

SHTATË GOLA MË SHUMË SE
RONALDO

Në renditjen e golashënuesve
historikë të klasikes spanjolle, Leo
Messi shfaqet si numri një me 24
gola. Në një distancë të konside-
rueshme tashmë nga i dyti në
këtë renditje, Alfredo Di Stefano,
i cili nënshkroi 18 gola në “El Clas-
sico”. Podiumin e kompleton Kri-
stiano Ronaldo. Portugezi, i cili
erdhi në ligën spanjolle në verën
e vitit 2009, ka shënuar shtatë
gola më pak se ylli i katalanasve.

Me siguri, fjalët e Kristiano Ro-
naldos në revistën “France Foot-
ball”, ku portugezi u vetëshpall si
“lojtari më i mirë në historinë e
futbollit”, pasi mori “Topin e Artë”
të pestë, do të jenë një tjetër
nxitje për Messin. Ky i fundit ka

qenë gjithmonë shumë re-
spektues me portugezin, me
të cilin përjeton një rivalitet të
shëndetshëm, por këtë të sh-
tunë, nëse mund të shë-
nojë, ai nuk do të men-
dojë dy herë.

Përmbledhje:

Ndeshjet që luajti kundër Real Madridit: 36 (16 fitore – 8 barazime – 12 humbje) dhe 24 gola të shënuar;
Në “Camp Nou”: 16 ndeshje (7 fitore – 5 barazime – 4 humbje) dhe 10 gola të shënuar;
Në “Santiago Bernabeu”: 18 ndeshje (9 fitore – 3 barazime – 6 humbje) dhe 14 gola të shënuar;
Në fushë neutrale (“Mestalla”): 2 ndeshje (0 fitore – 0 barazime – 2 humbje) dhe 0 gola të shënuar;
Në La Liga: 22 ndeshje (12 fitore – 4 barazime – 6 humbje) dhe 16 gola të shënuar;
Në Kupën e Mbretit: 6 ndeshje (1 fitore – 2 barazime – 3 humbje) dhe 0 gola të shënuar;
Në Superkupën e Spanjës: 6 ndeshje (2 fitore – 1 barazim – 3 humbje) dhe 6 gola të shënuar;
Në Liga e Kampionëve: 2 ndeshje (1 fitore – 1 barazim – 0 humbje) dhe 2 gola të shënuar;

Në klasiken e fundit,
më 23 prill, Leo veshi
“Sant Jordi” dhe
gozhdoi portën e
madrilenëve në
minutën e fundit të
lojës, për të dënuar
vendësit me rezultatin
2-3. Argjentinasi
nënshkroi golin e tij të
500-të me Barçën dhe
vuri të tijtë në ndjekje
të afërt me Real
Madridin 

Do të jetë një ndeshje e shkëlqyer. Nuk ka fjalë për ta
përshkruar këtë klasike. Është krejtësisht ndryshe dhe
ndeshja më e rëndësishme në botë. Ne jemi të detyruar
të fitojmë tani, më shumë se kurrë, për shkak të situatës
në të cilën ndodhemi, në mënyrë që të mbetemi në luftë
për titullin e La Ligas. Ne kemi ardhur në formë të mirë
pas fitores së Botërorit për Klube, çka i përshtatet ekipit
edhe në një nivel psikologjik. Jemi të etur për të luajtur dhe
kemi punuar shumë gjatë kësaj jave, kështu që
shpresojmë se mund të marrim tri pikët, që do të na
lejojnë për të qëndruar afër atyre ekipeve përpara nesh.

Sergjo Ramos 

Antonio Konte ka shpëtuar
mirë nga një takim “miqësor” me
pjesëtarë të familjeve të njohura
mafioze në Itali. Tekniku aktual i
Çelsit, ishte kthyer në armikun
numër një të disa prej ekspo-
nentëve të “’ndrangheta”-s për
shkak se në periudhën kur drej-
tonte Juventusin, nuk aktivizonte
Vinçenco Jakuintën. Në një seancë
gjyqësore të zhvilluar në Rexhio
Emilia, janë zbardhur edhe përgji-
me telefonike dhe dëshmi nga të
penduar të cilët tregonin se disa

pjesëtarë të familjeve mafioze
shoqëroheshin me Jakuintën dhe
babin e tij, ndërsa nuk kursenin
rast për të kritikuar Konten duke u
bërë gati disa herë për të udhë-
tuar nga jugu i Italisë drejt Tori-
nos për ta takuar “miqësisht”. Të
arrestuarit Alfonso Paoli dhe
Nikolino Arkone, në shumë raste
kishin zhvilluar telefonata me
Jakuintën, duke përmendur vazh-
dimisht se nëse Konte nuk e akti-
vizonte as në Kupën e Italisë do të
bëheshin gati ta takonin, duke i

kujtuar se e kishin sulmuar një
herë më parë në periudhën kur
drejtonte Arecon. Ndërkohë, nga
përgjimet del edhe se një nga pje-
sëtarët e familjes mafioze Arakri,
Nikolino Grande, kërkonte me çdo
kusht të hynte në botën e futbollit.
Ai shfrytëzoi lidhjet që kishte me
vëllezërit Rozario dhe Luixhi
Porkia, të dy ish-futbollistë për t’iu
afruar figurave të njohura të spor-
tit. Aktualisht, Luixhi Porkia është
pjesë e stafit të Masimiliano Mira-
belit te Milani.

ZBARDHEN PËRGJIMET 

Mafia vuri në shënjestër Konten
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ZGJIDHJET: R, HOTI, BEKIM, QARI, AJRAN, AINI, ENA, BA, M, B, SUTRA, MORAKIS, AR, 
ADEKUATE, K, SE, U ÇMENDA, NARUTO, VAIN, IN, VLERAT, SHKODËR, E RE.

Shumë i lehtë: 127349685, 384562719, 659871324, 962753148, 738124956, 415986273, 
876295431, 241638597, 593417862. Mesatar: 175346928, 839521467, 426798513, 
567413892, 941285376, 382679154, 614852739, 258937641, 793164285.

Mensur
Mamuti

VENDIMI 
I QEVERISË 
SHQIPTARE 

MË 21.12.1990
(SHIH FOTON)

NJË
INSTRUMENT 

MUZIKOR
(SH.)

QYTET NË ITALI
-----------------------------
QYTETI QË E HOQI 

BUSTIN E PERS. 
NË FOTO, NË 

DATËN E SOTME
R

ATDHETARI,
UKSHIN

----------------------------
AKTORI
FEHMIU

B
FITIMI

----------------------------
DHALLË

A

VËLLAU I KANIT
(ABILI)

GYPI
I GJAKUT

E DALLUAR,
E RËNDËSISHME

BARIUMI
----------------------------

SIAMEZ

METRI
-----------------------------

RADIUMI

KOHA
AKTORI AMERIKAN, 

KRAFORD
----------------------------

NJËSI MATJEJE 
E VËLLIMIT

B NOTË
MUZIKORE

I MENJËHERSHËM,
I ACARUAR

(SËMUNDJE)

AFORIZMAT 
E BUDISTËVE

------------------------------
QYTETI QË E 

MBANTE EMRIN 
E PERS. NË FOTO

KOMPOZITORI 
GREK,
TAKIS

FLORI
-----------------------------

LIQEN 
NË FINLANDË

E 
PËRSHTATSHME

KALIUMI
-----------------------------

KOMPANI 
IRANIANE 

AUTOMOBILASH

SELENI
----------------------------

SERI MANGA 
NGA MASASHI 

KISHIMOTO

MË LUAJTËN 
MENDTË

-----------------------------
NJË

(ITAL.)

N
BEND HEVI METALI 

AMERIKAN
-----------------------------

LIDHJA
E RINISË

KOHA
INDIUMI

-----------------------------
SHUMËS

CILËSIA DALLUESE 
E DIÇKAJE, 
VETIA (SH.)

-----------------------------
GJERMANIA

QYTET 
TJETËR SHQIPTAR 

QË PAT BUSTIN 
E STALINIT

E MOSHËS
RINORE

1   3   6   

    6     

6 5 9   1 3  4

9 6 2  5 3    

         

   9 8  2 7 3

8  6   5 4   

    3  5   

  3 4   8  2

   3      

 3  5  1  6  

 2 6   8 5 1  

 6 7  1   9 2

   2  5    

3 8   7  1 5  

 1 4 8   7 3  

 5  9  7  4  

     4    

21 dhjetor 1990
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ka rrezik të ketë probleme serioze gjatë kësaj dite për të

gjithë ata që janë në një lidhje. Mos flirtoni me persona të tjerë se-
pse do e lëndoni pa mase atë që keni në krah. Beqarët do kenë një
takim gjatë ndonjë udhëtimi apo ndonjë vizite diku që do ju ngelë
në mendje. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur me sh-
penzimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Nëse lidhja juaj është e fortë, dita e sotme do kalojë për

mrekulli. Do dilni më tepër me partnerin/en dhe do argëtoheni së
bashku. Për ata që kanë pasur vështirësi gjërat nuk do shkojnë ash-
tu si duhet. Bëni kujdes! Beqarët do marrin propozime, por nuk
duhet t’iu besojnë të gjithëve. Financat nuk do jenë në gjendjen më
të mirë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do keni shumë komplekse gjatë kësaj dite dhe part-

ner/ja do e ketë të vështirë t’ua plotësojë dëshirat. Do bënit mirë të
ndryshonit sjellje nëse doni të ndiheni mirë. Beqarët do kenë një nga
ditët më me fat, gjatë së cilës mund të takojnë princin e tyre. Në pla-
nin financiar do keni rritje të menjëhershme të të ardhurave.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Plutoni do jetë i pozicionuar mirë në jetën tuaj në çift

gjatë kësaj dite. Do e kaloni shumë shpejt fazën delikate në të cilën
ndodheshit dhe do jeni më të qetë. Beqarët nuk do e dinë as vetë
se çfarë duan dhe në këtë mënyrë do qëndrojnë ashtu si janë. Në
planin financiar bëni kujdes të mos hidhni hapa të nxituara.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do ketë zhvillime pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në

çift kështu që përgatituni edhe për surpriza. Partneri/ja do bëjë
gjithçka që ka në dorë në mënyrë që t’iu bëjë të lumtur. Beqarët
duhet të maten mirë para se të bëjnë deklarata të forta dashurie.
Mërkuri do jetë planeti që do favorizojë të ardhurat.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nëse nuk bëni tolerime dhe nuk hapni rrugë në jetën tuaj

në çift, situata mund të ndërlikohet jashtë mase sot. Ndikimi i yjeve
nuk do jetë aspak në favorin tuaj. Beqarët do joshin pa fund, por
asnjeri nuk do interesohet për ta. Financat nuk do jenë aspak shqetë-
suese, megjithatë mirë do jetë të mos luani shumë me zjarrin.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dita e sotme do jetë e bukur dhe më emocionuese për

ata që janë në një lidhje. Do jeni të dy të gatshëm të provoni gjë-
ra të reja dhe të ndërmerrni edhe sakrifica. Beqarët do kenë aven-
tura romantike, mjaft të këndshme, por për fat të keq shumë të
shkurtra. Në planin financiar situata nuk do ketë asnjë tronditje
dhe ju do ndiheni të qetë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ditë shumë e qetë dhe pa problemin më të vogël kjo e

sotmja për të dashuruarit. Nuk do keni aspak debate, përkundra-
zi do kuptoheni më së miri. Dielli do jetë planeti që do ndihmojë
beqarët ta gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe më në fund të krijojnë
një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar mos abuzoni me sh-
penzimet.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do keni konflikte të zjarrta gjatë kësaj dite me personin

e zemrës dhe do mërziteni shumë. Në fakt të dy keni faj dhe duhet
ta pranoni këtë sa më parë. Beqarët do kenë një marrëdhënie të
ngrohtë me personat që do ju gjenden afër, por nuk pritet asgjë
e re në planin sentimental. Në planin financiar duhet t’i bëni sytë
katër nëse nuk doni probleme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do kenë shumë ngjarje me rëndësi gjatë kësaj dite në

jetën tuaj në çift dhe do ndiheni mirë në çdo moment. Mbrëmja do
jetë edhe më e zjarrtë sesa ka qenë. Beqarët do kenë takime vendim-
tare të cilat do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Në planin financiar fati
do jetë në anën tuaj. Do i përmirësoni shumë shpejt të ardhurat.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Asnjë planet nuk do ketë ndikim të drejtpërdrejtë tek

jeta juaj në çift, prandaj gjithçka do varet nga sjellja juaj. Do
ndiheni të lumtur nëse toleroni më tepër. Beqarët do kenë disa
takime interesante, por në fokusin e tyre nuk është krijimi shpejt
i një lidhjeje. Financat do jenë mjaft të ekuilibruara dhe aspak pro-
blematike.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ditë ideale kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një

lidhje. Do ju plotësohen dëshirat më të zjarrta dhe do ndiheni me
fat që keni pranë dikë si partneri/ja juaj. Beqarët do kenë takime,
por tekat e shumta do i largojnë menjëherë ata persona. Në planin
financiar situata do të jetë mjaft delikate. Kujdes.
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1784 - John Jay emërohet Sekretar
i parë i Shtetit në SHBA.

1898 - Shkencëtarët Pierre dhe Ma-
rie Curie zbulojnë radiumin.

1912 - Danimarka, Norvegjia dhe
Suedia shpallen neutrale në Luftën
Komende.

1919 - J Edgar Hoover dëbon femi-
nisten anarkiste Emma Goldman në
Rusi.

1923 - Nepali ndryshon statusin
prej Protektorat britanik në shtet të
pavarur.

1957 - Indonezia shpall fundin e
gjendjes së luftës.

1961 - JFK dhe Kryeministri britanik
MacMillan takohen në Bermuda.

1973 - Hapet Konferenca e Gje-
nevës për konfliktin Arabo-Izraelit.

1989 - Fjalimi i fundit i diktatorit
rumun Nicolae Ceausescu.

1991 - Aktorja amerikane Jane Fon-
da martohet me drejtorin e CNN Ted
Turner.

1995 - Qyteti i Bethlehemit kalon
prej kontrollit izraelit tek ai palesti-
nez.

GJYSHE MBYLLI SYTË!
- Gjyshe, gjyshe, mbylli sytë!
- Po pse t’i mbylli o Nardi?
- Ngaqë më ka thënë babi që do të
bëhemi të pasur
vetëm kur ti të mbyllësh sytë!

Lutesh për shiun, por duhet të
bëhesh gati edhe për baltën. 

Është pjesë e tij. 
(Denzel Washington)

Mes viteve 1525 dhe
1866, 12.5 milionë
afrikanë u
rrëmbyen dhe u
shitën si skl-
levër në SHBA,
Karaibe dhe Ame-
rikën e Jugut.

Pjetri i Madh ekzeku-
toi të dashurin e
gruas së tij dhe
më pas e dety-
roi gruan që të
mbajë kokën e
të dashurit në një
qyp me alkool në
dhomën e saj.

Në vitet 1970, regjimi komunist i Pol
Potit shpëlau trurin e

mijëra fëmijëve
në Kamboxhia.
Ata do të bëhe-
shin ushtarë dhe

do të kryenin vra-
sje masive dhe kri-

me të tjera.
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Një 95-vjeçare ka pranuar se ka aksi-
dentuar për vdekje një punonjës varre-
ze pasi e kishte përplasur me makinën
e saj Hyundai i30. Frail Gertrude Lister
nga Maidenhead në Angli, u paraqit
para trupit gjykues me një shkop në
dorë, kur pranoi se kishte shkaktuar ak-
sidentin që i mori jetën 47-vjeçarit Paul
Mills. Pavarësisht moshës së saj të
thyer, 95-vjeçarja rrezikon të dënohet
me burg, raporton Daily Mail duke ci-
tuar gjykatësin Paul Dugdale, i cili ende
nuk ka marrë një vendim.

Departamenti i Shëndetësisë së
Kalifornisë paralajmëroi se njerëzit
duhet të mbajnë telefonat e tyre celu-
larë disa metra larg tyre për të zvogë-
luar ekspozimin ndaj rrezatimit dhe
rreziqet shëndetësore. Kalifornia lë-
shoi udhëzime për zvogëlimin e ek-
spozimit ndaj rrezatimit të celularit,
në mes të dëshmive në rritje se për-
dorimi i telefonit celular mund të
lidhet me kancerin, vëmendjen,
shëndetin mendor dhe çështjet e
shëndetit riprodhues, njofton Klan
Kosova. Telefonat celularë transme-

tojnë informacion duke përdorur
sinjale radiofonike me frekuencë të
ulët, të cilat mund të na ekspozojnë
ndaj rrezatimit jo të shëndetshëm,
sidomos kur transmetojmë ose
shkarkojmë skedarë të mëdhenj. Hu-
lumtimi nuk ka qenë në gjendje të
dëshmojë përfundimisht se rrezatimi
i celularit është i rrezikshëm, por ka
pasur studime të mjaftueshme që i
lidhin të dyja për të garantuar kuj-
des, veçanërisht për fëmijët, sipas
njoftimit për shtyp të departamentit
të shëndetësisë.

Një predikues në Turqi ka thënë se
burrat duhet të rrisin mjekrën për ta bërë
të qartë që nuk janë gra. Kryetari i Isla-
mit, Murat Bayaral, gjatë një debati në sh-
faqjen televizive "Fatih Medreseleri" gjatë
kësaj fundjave është përplasur në lidhje
me burrat pa mjekra, shkruan “Hurriyet
Daily News”. “Burrat duhet të rrisin mjek-
rat, sepse mund të shkaktojnë mendime
të pahijshme te burrat tjerë, për shkak se
duken si gratë”, tha ai. “Për shembull, nëse
shihni një burrë me flokë të gjatë nga larg,
mund të mendoni se ai është grua, vetëm
pse nuk ka mjekër”, shtoi ai. Sipas tij, kjo
ndodh edhe për shkak se burrat dhe gratë
tani vishen njësoj. Megjithatë, komentet
e tij kanë shkaktuar debate të ashpra.
Magdalena Kirchner, e cila është anëtare
e Qendrës së Politikave të Stambollit, tha
se komentet si të Bayaral nuk janë të rral-
la. “Debatat turke mbi devodshmërinë

dhe modestinë nuk janë të rralla”, tha ajo.
“Erdogan deklaroi në vitin 2012 synimin
për të rritur 'gjenerata të devotshme' dhe

ish-zv.kryeministri Bulent Arinc, deklaroi
në vitin 2014 se gratë nuk të qeshin me zë
të lartë në publik”, shtoi ajo.

Robotët inteligjentë shumë shpejt mund të kenë
“fëmijë” me pronarët e tyre, sipas një eksperti të in-
teligjencës artificiale. David Levy, autor i librit “Love
and Sex with Robots”, pretendon se është një “koefi-
cient” se njerëzit dhe robotët së shpejti do të mund
të kenë fëmijë, duke pasur parasysh “përparimin e
kohëve të fundit në hulumtimet e qelizave stamina-
le dhe kromozomet artificiale”, shkruan “The Sun”.
Dr.Levy nuk ka dhënë asnjë afat specifik për foshnjat
robot, por ai sugjeron se kjo mund të ndodhë bren-
da 100 viteve të ardhshme. Parashikimet e tij ba-
zohen në studimet e fundit të qelizave staminale,
nanoteknologjinë bio dhe gjenetikën robotike.

"Burrat pa mjekër ngjajnë me gratë", habit hoxha i Turqisë

Robotët dhe
njerëzit do të

kenë fëmijë,
thonë

shkencëtarët

Aksidentoi 
për vdekje
varrmihësin,
rrezikon burgun
95 vjeçarja

Fjetja me celularin afër 
ju rrezikon nga kanceri
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