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E PËRDITSHME INFORMATIVE
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Shkup, 22 janar - Qindra mijëra nxënës të shkol-
lave fillore dhe të mesme i kanë dhënë fund të
hënën pushimit dimëror për të nisur gjy-
smëvjetorin e dytë të vitit 2017/2018. Por, si
katër muaj e gjysmë më parë, kanë mbetur të
pazgjidhura problemet me mungesën e tek-
steve shkollore, sidomos për arsimin e mesëm
profesional, ngarkesa e shkollave me numër të
madh nxënësish në klasës, apo edhe statusi i

pazgjidhur i marrëdhënies së punës për shumë
mësues, të cilët dhe pse punojnë në shkolla -
marrin paga si të ishin të punësuar në komuna.
Nga gjysmëvjetori i kaluar deri tani - për rreth
270 mijë nxënësit e arsimit parauniversitar nuk
ka ndryshuar asgjë, në përjashtim të shpresa-
ve se prej vitit të ardhshëm do të ketë ndry-
shim e pozitive. Në horizont duken paralajmë-
rimet për shkarkimin e...

Problem plus, ngrohja e shkollave
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Vrasja e
Almirit nuk
ishte aksident

Degradimi etik e profesional i si-
stemit të drejtësisë në Maqedoni
është faqja e zezë e kësaj demok-
racie, e cila kurrsesi nuk po shë-
rohet nga sindromi i njëanshmë-
risë dhe arbitraritetitet.
Shqetësimi që nxjerr kry kësaj
radhe lidhet me vrasjen me para-
mendim të djaloshit kumanovar
Almir Aliu, vitin e....
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Banorëve të Shkupit ju nevojiten 16 vite për blerjen e një banese. Përllogaritjet tregojnë se me
pagë mesatare - që në Maqedoni arrin 380 euro, dhe me kushtin që një pagë të mos harxhohet për
asgjë tjetër, përpos të kursehet për blerjen e banesës, mund të blihet një banesë prej 80-90 metra
katrorë. Megjithëse shumica e banesave në Maqedoni, tregon "Numbeo", blihen me kredi. Këtë e
tregon edhe trefishimi i kredive banesore prej 264 milionë euro në vitin 2010 në afër 630 milionë
euro në muajin shtator të vitit 2017
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Kumbaria është një zakon i lashtë që shërbente për
forcimin e fisit, duke zgjeruar rrethin miqësor. Kumbaria
përftohej duke thirrur një njeri nga një familje tjetër si
dëshmitar në martesë, në pagëzim ose për t’i prerë
flokët për herë të parë fëmijës së vogël. Njeriu që i priste
flokët fëmijës quhej kumbar ose nun (po të ishte grua,
ndrikull ose nuna). Flokët e fëmijës priteshin në tri
vende me gërshërë ose me biçak. Forma më e vjetër e

përdorur në malësitë veriore ishte përcëllimi i flokëve
me një pishë të ndezur. Shoqërohej me një ceremoni
familjare dhe ka vijuar deri në vitet e para pas çlirimit të
’44-s. Njerëzit që lidhnin kumbarinë dhe pasardhësit e
tyre bëheshin “shtëpi” me njëri-tjetrin, nderoheshin si të
ishin të një gjaku, aq sa ndaloheshin martesat midis
tyre. Kumbarët dhe ndrikullat zinin vend të nderuar
midis njerëzve të shtëpisë, fjala e tyre kishte peshë.

PROBLEME JO TË ZAKONSHME TË QEVERISË
"Kjo qeveri e Maqedonisë, që është ngritur mbi një
shumicë të brishtë parlamentare, si asnjëra më parë i
është futur procesit të rendë e delikat të zgjidhjes së
problemeve. Nuk është fjala për probleme të
zakonshme të cilat i prodhojnë përplasjet politike,
por bëhet fjalë për probleme historike që asnjë
pushtet i mëparshëm nuk ka guxuar t’u qaset me
seriozitetin e nevojshëm. Kjo qeveri me të vërtetë ka
guxim të madh. Arritja dhe ratifikimi i Marrëveshjes
së fqinjësisë së mirë me Bullgarinë dhe gatishmëria
për t’i vënë fund çështjes së emrit me Greqinë e
dëshmojnë këtë. Këto dy çështje nga e kaluara, që i
përkasin politikës së jashtme, kanë mbajtur peng të
ardhmen e vendit. 
Ndërsa çështja e tretë që ka penguar ndërtimin e një
shteti modern dhe koheziv ka qenë çështja e
përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Pa marrë
parasysh terminologjinë e përdorur në ligjit, në
praktikë i njëjti u mundëson shqiptarëve etnikë të
përdorin gjuhën e tyre në të gjitha nivelet e
institucioneve. Pra, çdo lloji i komunikimit me
shtetin e tij shqiptari etnik i Maqedonisë do të ketë
mundësi ta bëjë edhe në gjuhën shqipe. Këto tri
probleme janë shtyrë në vazhdimësi nga politikanë
pa guxim dhe pa vizion për atdheun e tyre. Ato
gjithmonë kanë bërë llogari se sa do t’u kushtonte në
zgjedhje, a mund t’i dënojë elektorati dhe si të bëjnë
pazare lukrative me këto çështje. 
Problemi i gjuhës dhe historisë me Bullgarinë dhe ai
i emrit me Greqinë zanafillën e tyre e kanë, jo në vitin
1991 kur u pavarësua Maqedonia, por në vitin 1945.
Janë probleme që janë krijuar nga raportet e
tensionuara midis fqinjëve dhe ish-Jugosllavisë së
Josip Broz Titos, e që i ka trashëguar shteti i ri i
Maqedonisë me pavarësinë fituar pas shpërbërjes së
kësaj federate. 
Kjo qeveri mund të kritikohet për gjithçka në të
ardhmen, nga keqpërdorimet e deri te korrupsioni
eventual. Por do të shënohet në historinë e shtetit si
një garniturë ekzekutive që ndreqi të gjitha
mosmarrëveshjet që pararendësit nuk kishin guxim
as t’i hapin. E kjo gjithnjë në funksion të një të
ardhme më të mirë...", shkruan publicisti Xhelal
Neziri.

Shifrat e aktivistit të Oxfam,
Nick Bryer duhet të ndezin
zemërimin tek disa, tek të
tjerë mund të shkaktojnë
vetëm ngritje supesh. 
Sipas tij çdo dy ditë në botë
shtohet një 1 miliardë
dollarësh, ndërkohë më
shumë se 2 000 miliardë,
ndërsa një rrobaqepëse në
Bangladesh duhet të punojë
gjithë jetën për të arritur atë
që fiton shefi i një koncerni
mode në 4 ditë. 42 vetë kanë
aq sa gjysma e varfër e botës.
Hendeku mes të pasurve e të
varfërve thellohet. 
"Po t'i shohim rritjet e fundit
të pasurive, atëherë 82% prej
tyre, pra katër nga pesë
dollarë shkojnë për 1%-in e
pasur. Ndërsa mirëqenia e
gjysmës tjetër të njerëzimit,
pra e tre milionë e gjysmë
njerëzve nuk është rritur
aspak".

(DW, 22 janar)

Kryesia e Kuvendit të Kosovës,
ka vendosur që kërkesën e 43
deputetëve për shfuqizimin e
Ligjit për Dhomat e
Specializuara, përkatësisht të
Gjykatës Speciale ta kthejë në
Qeverinë e Kosovës. 
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli tha se "një
vendimi i tillë është marrë në
bazë të Rregullores së
Kuvendit". "Kemi vepruar në
bazë të Rregullores. Iniciativa
e deputetëve për shfuqizimin
e Gjykatës Speciale i është
dërguar për mendim
Qeverisë. Kjo është ajo që
mund të them, përndryshe
qëndrimet politike i kemi dhe
nuk ka pasur nevojë askush të
dalë nga mbledhja”, tha
Veseli.

(REL, 22 janar)

Ministria e Drejtësisë e
Kosovës ia ka dërguar
përgjigjen Ministrisë së
Drejtësisë të Serbisë lidhur
me rastin e vrasje. Siç njofton
kumtesa e MD të Serbisë, të
cilën e transmeton b92,
Departamenti për Krime të
Rënda i Gjykatës Themelore
të Mitrovicës ka shfaqur
gatishmëri të Prokurorisë së
Beogradit për krim të
organizuar t’ia ofrojë të gjitha
shënimet që do t’i ketë ashtu
që në mënyrë të organizuar të
zhvillohen hetimet për
vrasjen e Ivanoviqit për t’u
zbuluar aktorët vrasjes së
Ivanoviqit. 
Përgjigja MDS-së i është
dërguar përmes EULEX-it,
shton kumtesa.

(Koha Ditore, 22 janar)
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KUR QEVERIA NDERON VRASËSIT
"Ndodhi edhe kjo: Qeveria e Kosovës mbajti një
minutë heshtje për Oliver Ivanoviçin!
Momentalisht ndodhem përballë ndërtesës së
Kovaçëve në Mitrovicë, ku jetojnë nanat e djemëve
të vrarë e të masakruar nga krimineli që sot
qeveria e Kosovës e nderoi me një minutë heshtje.
Shqiptarët në Mitrovicë e dinë Ivanoviçin për
vrasës të fëmijëve të tyre. Pse po ndodh që qeveria
e Kosovës po i nderon vrasësit e shqiptarëve. 
Për kë punojnë këta! Që Kryeministri do të duket
me këtë 'minutë heshte' sikur nuk e ka shok
mafiozin serb Milan Radojiçin, këtë po e dimë të
gjithë, ama, si ndodhi të mos gjendet një ministër
i vetëm të distancohet nga çmenduria e Ramush
Haradinajt, kjo është e trishtueshme. 
Më duket sikur sot e piva gjithë kupën e
hidhërimit. S'kam koment. Komentoni ju",
shkruan në profilin e saj në Facebook, publicistja
Kimete Berisha.

Degradimi etik e profesional i sistemit të drejtësisë në Maqedoni
është faqja e zezë e kësaj demokracie, e cila kurrsesi nuk po shë-
rohet nga sindromi i njëanshmërisë dhe arbitraritetitet. Shqetësi-
mi që nxjerr kry kësaj radhe lidhet me vrasjen me paramendim të
djaloshit kumanovar Almir Aliu, vitin e kaluar nga Boban Iliq. Ky i
fundit ende nuk është dënuar për veprën e kryer penale, sepse
prokurorëve iu ka dashur bukur kohë që ta studiojnë këtë rast dhe
të tentojnë ta rikualifikojnë si "aksident trafiku".

Mjerimi i krejt këtij procesi ka shpalosë dimensionet më makabre
të një farse gjyqësore, që në kushte normale - as që do të guxonte
të ndodhte. Por, ata që ndajnë drejtësi në Kumanovë, si duket që
moti janë pajtuar me abnormalitetin e një sistemi, që gjithçka
mund të jetë veç jo gjyqësi profesionale. Me këtë abnormalitet,
ata që ndajnë drejtësi në Kumanovë po kërkojnë që edhe ne - qy-
tetarët normal të pajtohemi me "ekspertizat" e tyre, e që si produkt
final kanë reprodukimin e fatkeqësive njerëzore. Ky devijim flagrant
i procesit gjyqësor që me çdo kusht do ta amnistojë Boban Iliqin nga
akuza e rëndë për "vrasje me paramendim", ka në thelb një problem
bukur të madh e që lidhet kryekëput me qasjen selektive të siste-
mit të drejtësisë ndaj qytetarëve me përkatësi të ndryshme etnike.

Ditën e kobshme kur djaloshi Almir Aliu po kthehej me prindërit
e tij nga ambulanca, përballë kishte një qytetar të dalë nga kontrol-
li që ishte nisur drejt tij me tërbimin e njeriut që zënkën e kishte
shndërruar në vrasje. Boban Iliqi automjetin e tij e kishte përdorë
si armë për të vra njerëz dhe ai atë ditë nuk ndodhej në një piknik
komunikacioni. Marshuta e tij atë ditë kishte një agjendë dhe një
qëllim që fillonte dhe mbaronte me vdekjen e atyre që ai i kishte
shënjestruar prej përpara. Qëllimi i tij ishte të vriste disa njerëz me
të cilët kishte pasur konflikt verbal vetëm pak minuta para se ta qël-
lonte për vdekje Almirin e vogël. Pra, vrasja me paramendim kish-
te një lidhshmëri shkak-pasojash dhe çdo ekspertizë normale do të
duhej t’i merrte në konsideratë këto prova materiale, si dëshmi që
e bëjnë fajtor Boban Iliqin, i cili automobilin e tij atë ditë e kishte
shndërruar në armë për të vrarë njerëz. Atë ditë, ai nuk ishte një pje-
sëmarrës i thjeshtë i trafikut, por ishte një vrasës potencial që po
kërkonte me çdo kusht të privonte jetën e dikujt. 

Në Zvicër ka një legjislacion shumë rigoroz për shkelësit e rregul-
lave të qarkullimit që dëmtojnë pjesëmarrësit në trafik Atje, tash
së fundmi automobili kualifikohet si mjet vrasës, madje edhe në ra-
ste kur aksidenti nuk është i qëllimshëm. Nëse do të luhej në
ndonjë rrugicë të Zvicrës skena e njëjtë tragjike e asaj që ndodhi vi-
tin e kaluar në Kumanovë, ky Boban Iliqi që moti do të shpallej vra-
sës.

Por, Kumanova vazhdon të jetë ende larg Zvicrës, jo vetëm gjeogra-
fikisht, por edhe konceptualisht, sidomos kur një vrasës me para-
mendim trajtohet si të ishte vozitës i zakonshëm që ka bërë shkelje
në trafik.  Amoraliteti i kësaj praktike të çoroditur gjyqësore përveç
që vuan nga njëanshmëria dhe qasja selektive, në themel ka
mendësinë bizantine për të shtuar vuajtjet e viktimës, në njërën
anë, dhe për të shfajësuar vrasësin, në anën tjetër.

Vrasja e Almirit 
nuk ishte aksident
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Emin AZEMI

Sa e përhapur ka qenë kumbaria në Shqipëri?
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Shkup, 22 janar - Këshilli i Komisio-
nit Evropian që udhëhiqet nga
kryetari i Komisionit Evropian,
Zhan Klod Junker, do të mblidhet
nesër (e mërkurë) në Strasburg për
të përpiluar Strategjinë e re të zgje-
rimit të BE-së për gjashtë vende të
Ballkanit Perëndimor, edhe atë Ser-
bia, Mali i Zi, Shqipëria, Maqedo-
nia, Bosnja dhe Hercegovina dhe
Kosova. Kjo Strategji e quajtur "Per-
spektiva bindëse për zgjerim të
vendeve nga Ballkani Perëndimor"
do të prezantohet më 6 shkurt
gjatë kohës së sesionit plenar të
Parlamentit Evropian në Strasburg,
kanë njoftuar mediat nga vendet e
BE-se që kanë pasur qasje deri Stra-
tegjia e Komisionit Evropian mes
tyre edhe portali "Europian We-
stern Ballkans". Do të jetë Komisa-
ri Evropian për zgjerim dhe fqinjë-
si të mirë, Johanes Han, ai që do të
prezantoje Strategjinë për zgjerim
përpara anëtarëve të Parlamentit
Evropian. Dokumenti për Stra-
tegjinë do të përfshijë udhëzime
të përgjithshme për proces më të
shpejtë të integrimit të të gjithë
vendeve të rajonit me data më
konkrete për vlerësim të Malit të Zi
dhe Serbisë për anëtarësim të
plotë, ndërsa vendet tjera për vlerë-
sim për anëtarësim në vitin 2027.
Në pajtueshmëri me kornizën
kohore të Komisionit Evropian,
2019-ta do të jetë vit thelbësor për
vendet e Ballkanit Perëndimor. Pri-
tet që në këtë vit të nënshkruhet
një dokument për "normalizim të
plotë të marrëdhënieve" mes Serbi-
së dhe Kosovës, deri Maqedonia
dhe Shqipëria duhet t’i fillojnë bi-
sedimet hyrëse me Brukselin,
ndërkaq Bosnja dhe Hercegovina
të fitojë statusin kandidat për anë-

tarësim në BE. Përveç BE-se që ka
intensifikuar përpjekjet për afrimin
vendeve të Ballkanit Perëndimor
në BE, edhe këta të fundit duket që
kanë mbledhur mend dhe janë
kthyer tërësisht në kursin eurointe-
grues, Shqipëria me reformën në
drejtësisë, Maqedonia me reformat
në gjyqësor dhe në shërbimin e in-
teligjent, Kosova po ashtu me
përpjekjet për ratifikuar Marrëve-
shjen me Demarkacionin me Malin
e Zi dhe përpjekjeve për të norma-
lizuar marrëdhëniet me Serbinë,
ndërsa Serbia dhe Mali i Zi pritet
të jenë të parat që mund të bëhen
anëtare të plotë edhe në vitin 2025,
pas reformave në shumë sfera që
prekin integrimet evropiane. Në
Maqedoni, ndonëse Qeveria ka
shumicë të brishtë parlamentare,
tërësisht është fokusuar në
kryerjen e detyrave të shtëpisë për
të kompensuar hapat prapa të Qe-
verisë së kaluar. Zgjidhja e çështjes
së emrit do të jetë një ndërmarrje
kapitale ku BE dhe NATO kërkojnë

përfshirjen e të gjitha palëve në
vend, që do të thotë VMRO-ja opo-
zitare të jetë aktive në këtë proces.
Lidhur me integrimet, Qeveria e
Maqedonisë të hënën ka mbajtur
mbledhje të radhës pikërisht për
të diskutuar planin për reforma 3-
6-9, përfshirë dhe ato në organet e
sigurisë si dhe për të diskutuar pro-
pozimet e për zgjidhjen e çështjes
së emrit të ndërmjetësuesit Metju
Nimiç. 

Në ndërkohë, Qeveria e Maqe-
donisë thotë se po i analizon propo-
zimet e Metju Nimicit, ndërsa po
punon në analizën dhe konsulti-
met e propozimeve të ndërmjetësit
për zgjidhjen e emrit. "Qeveria e
Maqedonisë punon në analizën
dhe konsultimet lidhur me kor-
nizën e dorëzuar nga ndërmjetësi
Metju Nimic. Në periudhën e ardh-
shme do të bëjmë përpjekje për
proces inkluziv me kyçjen e gjithë
faktorëve relevant politik në vend,
në drejtim të ndërtimit të qëndri-
mit dhe strategjisë së përbashkët",

kanë thënë nga Qeveria. Se Qeveria
e ka seriozisht në bërjen e reforma-
ve dhe që beson në suksesin tyre,
për tua kumtuar këtë besim të
hënën Ministri i Punëve të Jasht-
me, Nikolla Dimitrov, ka takuar
ambasadorët e vendeve të BE-së
në Shkup. "Ne do të bëjmë gjithçka
që t’ju bindim se mundemi të jemi
faktor për sukses, për ne, për regjio-
nin dhe për Bashkësinë Evropiane",
ka thënë ministri Dimitrov. Ai ka
informuar ambasadorët për si-

tuatën aktuale dhe fillimin e refor-
mave në vend. "Dimitrov e ka riafir-
muar angazhimin për fillimin e bi-
sedimeve me BE-në dhe sigurimin
e kredibilitetit për procesin për in-
tegrimin në BE. Gjithashtu, për
reformat konkrete para se gjithash
në sferat prioritare: gjyqësor, sundi-
min e së drejtës, administratën pu-
blike dhe ndjekjen e komunikime-
ve", thuhet në komunikatën e
MPJ-së. Ambasadorët nga ana e
tyre kanë shprehur mbështetje dhe
kanë dërguar mesazhe motivuese
për angazhimin e deritanishëm të
Qeverisë dhe kanë theksuar foku-
simin e patjetërsueshëm të Maqe-
donisë që të fokusohet në imple-
mentimin e reformave urgjente
dhe prioritare. Por për reformat e
nisurq, në Sofje të Bullgarisë ka fo-
lur edhe kryetari i Komisionit për
Çështje Evropiane të Parlamentit
të Maqedonisë, Artan Grubi, në
konferencën e kryetarëve të Komi-
sioneve për Çështje Evropiane të
vendeve kandidate për anëtarësim
në Bashkimin Evropian. Në Konfe-
rencë, Grubi mbajti fjalim para de-
putetëve të parlamenteve nacio-
nale të vendeve anëtare të
Bashkimit Evropian dhe u përqen-
drua në perspektivën evropiane të
Maqedonisë dhe vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor. Duke folur në
sesionin për të ardhmen e Bashki-
mit Evropian dhe në atë se fuqia
është në bashkimin, Grubi theksoi
se bashkimi është i plotë kur është
i kompletuar, ndërsa që Evropa të
jetë e kompletuar, nevojitet inte-
grim i gjashtë vendeve të Ballkanit
Perëndimor, dhe vetëm atëherë
Evropa do të jetë e plotë.

"Ne, vendet e Ballkanit Perëndi-
mor, kemi investuar shpresë në
kryesimin e Bullgarisë dhe posaçë-
risht në prioritetin e tyre për zgje-
rim të Bashkimit Evropian me ven-
det e Evropës Juglindore,
posaçërisht dhe së bashku me krye-
suesit e ardhshëm, Austrinë dhe
Rumaninë, do të na mundësohet
perspektivë konkrete evropiane.
Presim strategji pozitive, konkrete
dhe afirmative nga Junker, reko-
mandim të pakushtëzuar dhe ra-
port pozitiv si dhe datë për negocia-
ta, të cilin e presim nga viti 2005
me statusin e vendit kandidat dhe
nga viti 2009 me rekomandimin e
parë për fillimin e negociatave.
Gjithashtu, duke e pasur parasysh
se shumica prej nesh janë edhe
vende anëtare të NATO-s, presim
mbështetjen tuaj edhe në Samitin
e Aleancës në qershor në Bruksel",
ka theksuar Artan Grubi. 

Athinë, 22 janar - Në takimin Zaev-
Cipras në Davos, presim të bëhet
avancim në drejtim të gjetjes së një
zgjidhje të përbashkët të pranue-
shme, deklaroi zëdhënësi i qeverisë
greke, Dimitris Xanakopulos. Xa-
nakopulus në brifingun e djeshëm
të rregullt me gazetarët, lajmëroi
korrespondenti i MIA-s nga Athina,
tha se të gjitha çështjet lidhur me

bisedimet për emrin dhe irredentiz-
min do të gjinden në agjendën e
bisedimeve midis kryeministrit të
Maqedonisë dhe të Greqisë të
mërkurën në Davos. "Në periudhën
e fundit, kanë ekzistuar deklarata,
fjalime që nga të dyja palët edhe
nga ana e qeverisë greke edhe nga
ana e IRJM-së të cilat ndryshojnë,
veçanërisht të dytat, i ndryshojnë

fjalimet irredentinke nga e kaluara
dhe tregojnë edhe vullnet jashtë-
zakonisht intensiv dhe të sinqertë,
sipas mendimit tonë, që të gjindet
një zgjidhje e pranueshme të për-
bashkët. Pikërisht kjo do të jetë kor-
nizë në të cilën do të mbahet edhe
takim me Zaevin më 24 janar në
Davos. Shpresojmë se gjatë këtij
takimi do të arrihet përparim i

duhur drejt gjetjes së zgjidhjes", tha
Xanakopulos, transmeton MIA.
Duke u përgjigjur në pyetje të gaze-
tarëve në lidhje me atë nëse në
takim, kryeministri grek do të
kërkojë hapa konkrete në vullnet
të mirë nga kolegu i tij nga Maqedo-
nia, si për shembull ndryshim të ku-
shtetutës dhe irredentizmit,
zëdhënësi i qeverisë greke thotë se
të gjitha këto tema janë thelbi i ne-
gociatave. "Biseduam për emrin e
ndërlikuar me përcaktim gjeografik

ose të përkohshëm, erga omnes.
Erga omnes, duhet t'ju them, se e
përfshin edhe vetë vendin fqinj, në
të kundërtën nuk do të ishte ndaj të
gjithëve por do të ishte vetëm ndaj
disave dhe natyrisht në thelbin e
pozitave negociuese të vendit tonë
është përfshirë edhe shmangia nga
çdo lloj i perspektivës së irredentiz-
mit", deklaroi zëdhënësi i Qeverisë
greke, duke sqaruar se dy kryemini-
strat do të bisedojnë pikërisht në
këtë çështje.

Pritje të mëdha nga takimi Zaev-Cipras

PËR ANËTARËSIMIN E BALLKANIN PERËNDIMOR

BE me Strategji 
të re për zgjerim

Dokumenti për
Strategjinë do të
përfshijë udhëzime të
përgjithshme për
proces më të shpejtë të
integrimit të të gjithë
vendeve të rajonit me
data më konkrete për
vlerësim të Malit të Zi
dhe Serbisë për
anëtarësim të plotë,
ndërsa vendet tjera për
vlerësim për anëtarësim
në vitin 2027

NIMIC NË DHJETË DITËT E ARDHSHME DO T'I VIZITOJË ATHINËN DHE SHKUPIN 
Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në
kontestin për emrin e Maqedonisë, Metju Nimic, ka
për qëllim që në dhjetë ditët e ardhshme t'i vizitojë
Athinën dhe Shkupin, që me to të shqyrtojë këtë
çështje, njoftoi televizioni grek ERT. Media vëren se
diplomati është optimist dhe konsideron se
problemi për emrin e Maqedonisë mund të zgjidhet
në gjashtë muajt e ardhshëm. Nimic thekson se
propozimet që javën e kaluar i ka dërguar dhe
prezantuar në Nju-Jork në fillimin e negociatave janë

përgjithësisht të pranueshme për të dy vendet, dhe
se ka dhënë bindje se ata e garantojnë "identitetin
nacional" të Ish-Republikës Jugosllave të
Maqedonisë (IRJM). Zëvendësndihmës sekretari i
Shtetit Amerikan, Hojt Brajan Ji për agjencinë
Blumberg deklaroi se të dy vendet kanë shans reale,
me siguri, më të mirin deri tani, që ta zgjidhin
kontestin e tyre për emrin e Maqedonisë. "Në Athinë
dhe Shkup ka vullnet politik dhe besoj se zgjidhja
është e arritshme", theksoi Ji. 

Qeveria e Republikës së
Maqedonisë punon në analizë

dhe konsultime për
propozimet e

ndërmjetësuesit Methju
Nimic për zgjidhje të çështjes

për emrin, konfirmuan nga
Qeveria për MIA-n. "Qeveria e

Republikës së Maqedonisë
tanimë punon në analizën
dhe konsultimet lidhur me

kornizën e dorëzuar nga
ndërmjetësuesi Methju
Nimic. Në periudhën e

ardhshme do të investojmë
përpjekje për çka është e

mundur pas procesit inkluziv
me përfshirje të të gjithë

faktorëve relevant politik në
vend, ndërsa janë në drejtim

të ndërtimit të hyrjes së
përbashkët, qëndrimit dhe

strategjisë", thuhet në
deklaratën nga Qeveria për

MIA-n
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 22 janar - Banorëve të Shku-
pit ju nevojiten 16 vite për blerjen e
një banese. Përllogaritjet tregojnë
se me pagë mesatare - që në Maqe-
doni arrin 380 euro, dhe me kushtin
që një pagë të mos harxhohet për
asgjë tjetër, përpos të kursehet për
blerjen e banesës, mund të blihet
një banesë prej 80-90 metra ka-
trorë. Matematika tregon se për t'u
arritur kjo, duhet që paga mesatare
- që në vit arrin 4560 euro, nevojiten
16 vite që për shumën prej 73 mijë
euro, të blihet banesa me koston
mesatare prej 800 euro metër ka-
trori i hapësirës banesore. Se një
shumë kaq e madhe mesatare ne-
vojitet për blerjen e një banese në
kryeqendrën e Maqedonisë, tre-
gojnë edhe analizat e uebfaqes
"Numbeo", faqe kjo që përllogarit
raportet e çmimeve mesatare të ba-
nesave ndaj të ardhurave mesatare
të disponueshme të familjeve, të
shprehura si vite të ardhurash.
"Numbeo" merr në konsideratë të
ardhurat e disponueshme neto, një
apartament mesatar prej 90 me-
trash katrorë dhe çmimin për metër
katror si një mesatare e çmimit në
qendër dhe në periferi të qytetit. Si-
pas "Numbeo", në Shkup nevojiten
15 vite dhe 6 muaj për zgjidhen e
çështjes banesore. Nga ana tjetër,
në vitet e fundit rritet orientimi i qy-
tetarëve të Maqedonisë që të blejnë
banesa me hyrjen në borxh nëpër
banka. Çiftet me së paku dy paga
solide në muaj vendosin që në vend
të pagesës mujore të qerasë, të mar-
rin kredi dhe të kenë kulmin e tyre
nën kokë. Për të marrë kredi, krahas

pagave të larta ose vendosjes së ba-
nesës në hipotekë, nevojitet edhe
pjesëmarrja më e madhe në totalin
e kredisë me qëllim që të ulet shu-
ma që në fund duhet të kthehet si
kredi së bashku me kamatat. 

Përderisa një pjesë e madhe e
banorëve të Evropës jetojnë me qira
për shkak se nuk kanë mundësi të
blejnë banesën e tyre, tek ne rritet
nga viti në vit numri i qytetarëve që
blejnë banesë me kredi në vend se
tërë jetën të paguajnë qira dhe t'u
shkojnë të hollat huq.

Analizat tregojnë se shuma më
e shpeshtë që miratohet nga ana e
bankave është afër 30 mijë euro, për
të cilën duhet të keni të ardhura prej
së paku 800 deri 900 euro për fa-
milje apo person.

Bile, edhe analizat e ndryshme
tregojnë se shumica e banesave
blihen me kredi. Këtë e tregon edhe
gati trefishimi i kredive banesore
prej 264 milionë euro në vitin 2010
në afër 630 milionë euro në muajin
shtator të vitit 2017.

Nga shtetet e tjera të rajonit, qy-
teti më i shtrenjtë sipas fuqisë blerë-
se, është Beogradi, ku nevojiten 21.5
vite për blerjen e një banese. Në Ti-
ranë, sipas indeksit të "Numbeo",
duhen 17.4 vite punë për të blerë
një apartament. Në Podgoricë ne-
vojiten 14.1 vite, në Sarajevë 12.9 vite

, ndërsa në Sofje dhe Selanik - nga
9.1 vite për blerjen e banesës. Sipas
analizave të "Numbeo", në Shkup
çmimet e banesave në mesatare lë-
vizin prej 800 deri 900 euro në pe-
riferi dhe prej 1000 deri 2000 euro
për metër katror në qendër. Në Ti-
ranë, çmimet lëvizin prej 1200 deri
2000 euro dhe prej 450 deri 600
euro në periferi. Në Sarajevë çmi-
met lëvizin prej 1400 deri 1500 euro
dhe prej 800 deri 900 euro, ndërsa
në Podgoricë, çmimi i banesës në
qendër paguhet prej 1500 deri 2500
euro në qendër dhe prej 1000 deri
1100 euro në periferi të kryeqytetit
malazez. Çmimet mjaft të larta të
patundshmërive ofrohen në Beo-
grad, ku banesat në qendër pa-
guhen prej 2000 deri 4000 euro për
një metër katror, ndërsa në periferi
prej 1000 deri 1600 euro. Nga me-
tropolet e tjera botërore, në Paris
nevojiten 16.8 vite, në Nju Jork ju
duhen 12.7 vite, ndërsa në Cyrih ju
nevojiten 10.1. vite për blerjen e një
banese. 

Shumica e banesave në Maqedoni, tregon
"Numbeo", blihen me kredi. Këtë e tregon
edhe trefishimi i kredive banesore prej 264
milionë euro në vitin 2010 në afër 630 milionë
euro në muajin shtator të vitit 2017
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Shkup, 22 janar - Çështja për tran-
sparencë e Ministrisë së Mbrojtjes
ka të bëjë me çështjen e integrite-
tit, ndërsa lufta kundër korrupsio-
nit kërkon sistem, i cili do të krijojë
pengesa për çfarëdo keqpërdorimi
të detyrës zyrtare. Këtë të hënën
para udhëheqësisë më të lartë të
MM-së dhe ARM-së e tha ministrja
Radmilla Shekerinska në hapjen e
trajtimit për ndërtim të integritetit
i cili është në organizim të Ministri-
së së Mbrojtjes, në bashkëpunim
me Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa
ligjërues janë edhe ekspertë për
ndërtim të integritetit nga Akade-
mia e mbrojtjes të Mbretërisë së

Bashkuar. "Jam e kënaqur që ar-
ritëm për një kohë relativisht të
shkurtë ta krijojmë edhe atë pjesë
nga ueb faqja e Ministrisë e cila
thotë se 'Opinioni ka të drejtë ta
dijë', sepse vërtet është ashtu, opi-
nioni ka të drejtë të dijë çka bëjmë
me qëllimet strategjike në vend.
Opinioni ka të drejtë të dijë çka
bëjmë me paratë të cilat qytetarët
i veçojnë dhe i paguajnë në buxhe-
tin e Maqedonisë. Transparenca
nuk është gjithmonë e lehtë, gjith-
monë vjen me çmim të caktuar, por
në afat të gjatë gjithmonë pozitivi-
sht kthehet", theksoi Shekerinska.
Sipas saj, transparenca jo gjith-

monë do të pritet me duartrokitje
dhe se do të duket se kjo ditën e ka
bërë më të ndërlikuar. Zëvendës
ambasadori i Mbretërisë së Ba-
shkuar në Republikën e Maqedo-
nisë, Pol Eduards, theksoi se proce-
si i ndërtimit të integritetit kërkon
kulturë të punës në të cilën gjithku-
sh do ta ketë të qartë se çdo vendim
i cili merret në bazë ditore, duhet të
jetë për të mirën e të gjithë qyte-
tarëve, e jo pakicës nga udhëheqë-
sia. Trajnimi për ndërtim të inte-
gritetit zgjat deri të premten,
ndërsa do të përfshihen ligjërata
dhe trajnime në më shumë tema si
sjellja e nëpunësve, sfidat e liderë-

ve dhe rreziqet ushtarako-politike,
menaxhimi me financat, rreziqet
nga korrupsioni në pjesën e logji-
stikës dhe furnizimet, rreziqet nga

korrupsioni në menaxhimin e re-
surseve njerëzore, mediat dhe ko-
munikimi strategjik, sfidat nga
ndryshimet e tjerë.

Nis me
punë Trupi
kombëtar
kundër
dhunës në
familje
Shkup, 22 janar - Trupi koordi-
nativ kombëtar kundër
dhunës në familje, i cili ka për
qëllim t'i ndjek dhe analizojë
gjendjet me dhunën në fa-
milje, t'i koordinojë aktivite-
tet e institucioneve kompe-
tente dhe shoqatat dhe të
propozojë masa për avanci-
min dhe implementimin e po-
litikave kombëtare, të hënën e
mbajti seancën konstituive.
Ky trup, i formuar me vendim
të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, duhet të ketë rol
të rëndësishëm në implemen-
timin e Konventës së Këshillit
të Evropës për pengimin dhe
luftën kundër dhunës mbi
gratë dhe dhunën familjare,
të njohur si Konventa e Stam-
bollit. "Koordinimi i institucio-
neve dhe organizimi të cilat
janë të përfaqësuara në këtë
trup është me rëndësi thelbë-
sore për zbatimin konsekuent
të obligimeve, të cilat Repu-
blika e Maqedonisë i ka ndër-
marrë me ratifikimin e Kon-
ventës", thuhet në kumtesën e
Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale. Krahas përfaqë-
suesve të Ministrisë së Punës
dhe Politikës Sociale në këtë
trup ka edhe përfaqësues nga
Ministria e Shëndetësisë,
MPB-ja, MASH, deputetë në
Kuvendin e RM-së, përfaqë-
sues të Zyrës së Prokurorit po-
pullor, gjykatës nga Gjykata
themelore Shkup 2, prokurorë
publikë nga PTHP dhe dy për-
faqësues nga organizatat qy-
tetare.

Transparenca nuk është e lehtë

FUQIA BLERËSE E PËRLLOGARITUR NGA "NUMBEO"

16 vite punë për një banesë 

Nga shtetet e tjera të
rajonit, qyteti më i

shtrenjtë sipas fuqisë
blerëse, është Beogradi, ku

nevojiten 21.5 vite për
blerjen e një banese. Në
Tiranë, sipas indeksit të

"Numbeo", duhen 17.4 vite
punë për të blerë një

apartament. Në Podgoricë
nevojiten 14.1 vite, në

Sarajevë 12.9 vite , ndërsa
në Sofje dhe Selanik - nga

9.1 vite për blerjen e
banesës 
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5AKTUALE
Koha, e martë 23 janar, 2018 

Vidhet xhamia në Reçicë të Vogël 
Rreth 5000 denarë dëm kanë shkaktuar tani për tani
autorë të panjohur pas plaçkitjes që e kanë kryer në
një xhami në Reçicë të Vogël që gjendet në rrugën
"127" informoi zëdhënësi i SPB Tetovë Marijan Josifov-
ski. Sipas të dhënave të tij vjedhja është kryer të dielën
e rreth orës 14. "Autorët kanë hyrë në objekt përmes
derës e cila ka qenë e pambyllur dhe nga hapësira
kryesore për lutje kanë marrë kutinë që ka qenë e
montuar në mur, ndërsa në të ka pasur rreth 3000
denarë në banknota të ndryshme mjete solidare nga
besimtarët. Krahas kësaj ata e kanë nxjerrë dhe kanë
marrë edhe video kamerën dhe në mënyrën e njëjtë
kanë dalë nga xhamia. Dobia e përgjithshme pronë-
sore në këtë vjedhje arrin 3000 denarë, ndërsa dëmi
i shkaktuar material vlerësohet në 2000 denarë. Po-
licia ndërmerr masa dhe aktivitete për zbardhjen e ra-
stit dhe për zbulimin e autorëve", tha Josifovski. Sipas
statistikës policore gjatë këtij muaji deri tani në rajo-
nin e SPB Tetovë kanë ndodhur gjithsej shtatë
plaçkitje prej objekteve fetare nga të cilat pesë në ki-
sha ortodokse dhe dy në xhami. Të gjitha vjedhjet
kanë qenë në rajonin e Tetovës.

Gostivarasi dyshohet të ketë kryer
35 vjedhje të rënda
Një banor 24-vjeçar i fshatit Debresh i Gostivarit është
i dyshuar se ka kryer 35 vjedhje të rënda në rajonin e
Pollogut. Sipas MPB-Tetovë, i dyshuari ka ikur nga
burgu, ndërsa është i dyshuar edhe për vjedhje në
disa qytete të vendit. SPB-Tetovë informoi se tërësisht
janë ndriçuar gjithsej 35 vjedhje të rënda, kryesisht të
kryera në objektet tregtare dhe objekte të tjera në
periudhën nga 24 shtatori i vitit të kaluar deri më 17 ja-
nar të këtij viti, nga të cilët 20 në rajonin e Tetovës dhe
15 në të Gostivarit. "I dyshuar se është kryerës i vjedhje-
ve është Xh.I. (24) nga fshati Debresh i Gostivarit, i cili
në datën 17 u privua nga liria në Gostivar dhe shpejt
pastaj është dorëzuar në IPN 'Tetovë', ku tashmë ka
vuajtur dënime me burgim nga 2 vite dhe 4 muaj.
Nga burgu ka ikur më 24 shtator vitin e kaluar dhe ka
hyrë me dhunë në disa objekte, jo vetëm në rajonin e
Pollogut, por edhe në Manastir, Resnjë, Ohër, Kërçovë
dhe Strugë. Në periudhën për të cilën bëhet fjalë i
dyshuari Xh.I. me dhunë ka vjedhur, më shumë nëpër
dyqane, prej të cilëve më së shumti ka marrë mjete
para, ndërsa ka marrë edhe disa automjete të cilat i ka
shfrytëzuar për vjedhje dhe një pistoletë të kalibrit 9
milimetra", thotë Marjan Josifovski, zëdhënës i SPB Te-
tovë. Dobia e përgjithshme pronësore të cilën e ka
përfituar nga rreth 70 vjedhjet e rënda, vlerësohet
në mbi 2 milionë denarë, ndërsa vetëm në rajonin
më të gjerë të Tetovës 240 mijë denarë.

Shkup, 35 aksidente me 
pesë të lënduar
Pesë persona janë lënduar më rëndë në katër nga
gjithsej 35 aksidente të regjistruar gjatë fundjavës së
vazhduar të festave në rajonin e SPB Shkup. Në nëntë
aksidente më lehtë janë lënduar 14 persona, ndërsa në
22 janë shkaktuar dëme materiale. Nga MPB infor-
mojnë se gjatë fundjavës së vazhduar policia e trafikut
ka zbuluar dhe sanksionuar një numër më të madh të
kundërvajtjeve. Gjashtëdhjetë e gjashtë shoferë kanë
drejtuar automjetin me shpejtësi më të madhe nga e
lejuara, nëntë shoferë kanë kaluar në udhëkryq në
dritë të kuqe dhe gjashtë shoferë nuk u kanë dhënë
përparësi kalimi këmbësorëve. Nga qarkullimi janë
shkyçur nëntë shoferë të cilët e kanë drejtuar au-
tomjetin nën ndikim të alkoolit, 36 shoferë para se të
pajisen me të drejtë të drejtimit të automjetit dhe
katër shoferë fillestarë, si dhe 34 automjete të pa-
regjistruara. Janë sanksionuar edhe dy këmbësorë të
cilët kanë kaluar rrugë jashtë kalimit të këmbësorëve.
Janë sanksionuar edhe 148 automjete të parkuara në
mënyrë jo të rregullt. Me ndihmën e automjetit spe-
cial "karrotrec", janë larguar 93 automjete. (O.XH)

KRONIKË

Shkup, 22 janar - Gazetarët në Maqe-
doni punojnë në kushte të pasigurta,
rrihen, rrëmbehen dhe ofendohen,
ndërsa institucionet nuk arrijnë të
ndëshkojnë asnjë nga dhunuesit, tre-
gon raporti për gjendjen me lirinë e
mediave dhe sigurisë së gazetarëve në
Maqedoni për vitin 2017. Kryetari i
Shoqatës së Gazetarëve, Naser Selma-
ni, në prezantimin e raportit, theksoi
se vitin e kaluar janë regjistruar gjith-
sej 18 sulme të reja ndaj gazetarëve,
prej të cilëve 13 fizike dhe verbale,
ndërsa pesë të tjerët janë fyerje, pen-
gesa gjatë punës dhe shkatërrim të
pronës së gazetarëve. "Ky hulumtim,
përveç vullnet të shfaqur politik të Qe-
verisë dhe gatishmërisë së ministrit të
ri të Punëve të Brendshme të punojë
me ne dhe t'i ndriçojë të gjithë rastet e
sulmeve ndaj gazetarëve, zhvillim
tjetër pozitiv nuk shohim. Mund të
thuhet se ka një përmirësim në
mënyrën e raportimit të mediave, por

kjo është më shumë nga ajo që u ndër-
pre presioni ekonomik nga pushteti,
dhe ky është një sinjal pozitiv", dekla-
roi Selmani. Ai theksoi se përmirësim
i vogël në reagimin e policisë, e cila
tani shpejt po i identifikon sulmuesit
dhe inicon kallëzime penale dhe
kundërvajtëse, megjithatë lëndët bl-
lokohen në Prokurori edhe asnjëri nga
dhunuesit nuk është nxjerrë para
drejtësisë. Si sulm më brutal fizik të
gazetarëve vitin e kaluar, Selmani e
theksoi 27 prillin, kur ithtarë të VMRO-
DPMNE-së me dhunë hynë në Parla-
ment. Për këtë rast, vazhdoi ai, Proku-
roria Publike formoi lëndë dhe është
konfirmuar identiteti i kryerësve, por
për fat të keq ata ende nuk janë nxjerrë
para drejtësisë. "Kjo është pasqyra e
vërtetë për kujdesin e pushtetit të ri.
Nëse dëshirojnë të dërgojnë mesazh
të qartë se për ta është e rëndësishme
liria e shprehjes dhe mediave, së pari
çka duhet të bëjnë është që të fillojnë

t'i dënojnë dhunuesit të cilët sulmojnë
gazetarë. Pa këtë ne ende nuk mund të
konfirmojmë se qeveria e re seriozisht
është e interesuar për përmirësim të
gjendjes së mediave", deklaroi Selma-
ni. Raporti, gjithashtu, tregon se ga-
zetarët punojnë në kushte ekonomike
jashtëzakonisht të këqija, kanë paga të
vogla dhe jo të rregullta, ndërsa nuk
kanë as marrëveshje për punësim të
përhershëm. "Sipas hulumtimit të
SPGM 45 për qind e gazetarëve kanë
paga më të ulëta nga mesatarja në
Maqedoni, ndërsa shumicës u vo-
nohen pagat. nuk ka përmirësim as të
legjislacionit, i cili nuk është harmoni-
zuar tërësisht me praktikat më të mira
evropiane", deklaroi Selmani. Raporti
është përpiluar me mbështetje finan-
ciare nga Bashkimi Evropian në kuadër
të Platformës rajonale të Ballkanit
Perëndimor për përfaqësim të lirisë së
mediave dhe mbrojtjes së gazetarëve. 

(E.H)

Shkup, 22 janar - Vrasja nuk mundet të
gjykohet si aksident. Kjo ishte njëra prej
shumë parullave, e cila të hënën u shpa-
los mbi Urën e Gurit në Shkup, në shenjë
proteste kundër tentimit për rikuali-
fikim të vrasjes së vogëlushit Almir Aliu
nga Kumanova. Të gjitha dëshmitë e pu-
blikuara deri më tani, siç thanë organi-
zatorët e protestës, dëshmojnë qartë
qëllimin e dorasit dhe se në asnjë mo-
ment nuk ekziston elementi i aksidentit
në komunikacion. "Ndiejmë keqardhje
se pse Prokuroria e rastit nuk arriti t’i
qëndrojë presionit deri në fund dhe ra
pre e ndikimeve të ndryshme. Kësisoj,
ajo kërkoi vlerësim nga ana e Prokurori-
së së Lartë. Qëndrimi jonë është se ky
rast fare nuk ka të bëjë me Prokurorinë
e Lartë apo Prokurorinë e shtetit, për
shkak se ngjarja është tejet e thjeshtë
për t’u gjykuar dhe nuk kërkon prova
shtesë për t’u vërtetuar se bëhet fjalë

për vrasje klasike, me paramendim”, tha
Visar Vishka, anëtar i Këshilli të kësaj
proteste. Mes tjerash, në apelin drejtuar
organeve të prokurorisë, organizatorët e
kësaj proteste thanë se presin nga
prokurorët që funksionin e tyre ta
kryejnë me profesionalizëm të lartë dhe

me vetëdije. Ndryshe, ditë më parë - në
takimin e realizuar në Prokurorinë Pu-
blike, me shumicë votash është mira-
tuar vendimi që rasti i Almir Aliut të
rikualifikohet nga vepër penale “vrasje”
në vepër penale “aksident komunika-
cioni me pasojë vdekje”. (O.Xh)

"Mos e vrisni Almirin për të dytën herë"
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SHGM PUBLIKON RAPORTIN
PËR LIRINË E MEDIAVE

"Ky hulumtim, përveç
vullnet të shfaqur
politik të Qeverisë

dhe gatishmërisë së
ministrit të ri të

Punëve të Brend -
shme të punojë me

ne dhe t'i ndriçojë të
gjithë rastet e

sulmeve ndaj gaze -
tarëve, zhvillim tjetër

pozitiv nuk shohim...",
deklaroi Selmani

Gazetarët punojnë në
kushte jo të sigurta
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Shkup, 22 janar - Qindra mijëra
nxënës të shkollave fillore dhe të
mesme i kanë dhënë fund të
hënën pushimit dimëror për të ni-
sur gjysmëvjetorin e dytë të vitit
2017/2018. Por, si katër muaj e gjy-
smë më parë, kanë mbetur të

pazgjidhura problemet me mun-
gesën e teksteve shkollore, sido-
mos për arsimin e mesëm profe-
sional, ngarkesa e shkollave me
numër të madh nxënësish në kla-
sës, apo edhe statusi i pazgjidhur i
marrëdhënies së punës për shumë
mësues, të cilët dhe pse punojnë
në shkolla - marrin paga si të ishin
të punësuar në komuna. Nga gjy-
smëvjetori i kaluar deri tani - për
rreth 270 mijë nxënësit e arsimit
parauniversitar nuk ka ndryshuar
asgjë, në përjashtim të shpresave
se prej vitit të ardhshëm do të ketë
ndryshim e pozitive. 

Në horizont duken paralajmë-
rimet për shkarkimin e programe-
ve mësimore për nxënësit e klasa-
ve të para, të cilët ka gjasa që prej
vitit 2018/2019 të nisin shkollën me
vetëm katër lëndë dhe me

kohëzjatje të shtuar të orëve të
mësimit, pra nga 55 minuta një
orë. Këtë vit, sikurse është bërë e
ditur - në klasë të parë u regji-
struan mbi 20 mijë nxënës, ndërsa
në arsimin e mesëm mbi 17 mijë.
Me gjithë rënien e vazhdueshme
të nxënësve në arsimin parauni-
versitar, asnjëri prej gjysmëvje-
torëve të këtij viti nuk u dha
zgjidhje problemeve të shumta në
shkollat fillore dhe të mesme.
Madje, me rënien e temperaturave
- si zakonisht shkollave u shtohet
edhe problemi i ngrohjes së am-
bientit në shkollë, konkretisht
mungesës së saj. Shkollat nuk dë-
shirojë ta pranojnë se ky është një
problem real. Edhe pse për shkak
të të ftohtit nxënësit detyrohen të
mbajnë veshur xhaketat dhe do-
rashka, shkollat e kontaktuara për

këtë problem e kanë një arsyetim. 
“Meqë nuk ka punuar sistemi i

ngrohjes në shkollë për disa javë,
orët e para ishin pak më të ftohta,
por vetëm në mëngjes derisa kalo-
riferët të mund të tejkalojnë të
ftohtin e ditëve paraprake”, thotë
Luljeta Qerimi, drejtoreshë në
shkollën fillore "Hasan Prishtina"
në Shkup. Sipas saj, është e kup-
tueshme që në ditën e parë të gjy-
smëvjetorit shkollat të mos jenë
edhe aq e ngrohta, pasi tre javë
nuk ka punuar sistemi i ngrohjes
në shkollë. “Edhe në shtëpi ndodh
e njëjta, nëse disa ditë nuk jemi
aty dhe nuk ka qenë kyçur sistemi
i ngrohjes, duhet kohë derisa të ar-
rijmë temperaturën e nevojshme”,
shprehet Qerimi. Përndryshe,
thotë se gjithçka është në rregull
me fillim e procesit mësimor dhe

përgatitjeve për gjysmëvjetorin e
dytë të vitit shkollor. Edhe pse jo
në masë shqetësuese, shkollat
kanë mund të vërejnë një munge-
së të konsiderueshëm të nxënësve,
të cilët sikurse kanë lajmëruar në
shkollë prindërit - kanë qenë me
rekomandim nga mjeku për shë-
rim shtëpiak. Përtej këtyre situa-
tave që janë të zakonta në çdo fil-
lim të gjysmëvjetorit, shkollat kanë
probleme që nuk janë zgjidhur vite
me radhë. Kështu, për shembull
shkolla fillore “Ismail Qemali”, e
cila ka nxënës më tepër se sa kapa-
citete fizike të shkollës, e ka makth
çdo fillim të ri. “Nëse nuk ndër-
tohen të paktën edhe gjashtë kla-
së, për vitin tjetër nuk do të kemi se
ku ti vendosim nxënësit. Do të
duhet të mësojnë në korridore dhe
në oborr të shkollës”, alarmon drej-
tori Kadri Agushi. Kjo shkollë e nisi
vitin 2017/2018 me 1460 nxënës,
me vetëm 20 klasë të rregullta dhe
pesë të improvizuara. Përveç kë-
saj, gjashtë paralele të klasave të
para, sikurse tregon drejtori, janë
vendosur në çerdhen përballë. Në
shkollë formohen paralele deri me
36 dhe 37 nxënës në klasë e që
është në kundërshtim me Ligjin.
Alarmante është edhe situata me
tekstet shkollore, si për shkak të
mungesës së tyre ashtu edhe të
cilësisë dhe përmbajtjes. Por të
paktën deri tani nuk ka asnjë para-
lajmërim serioz se gjërat do të
ndryshojnë në këtë pikë, vitin e
ardhshëm. 

Urim HASIPI

Tetovë, 22 janar - Mosmarrja e rrogës
ka bërë që profesorët e Gjimnazit
të Tetovës të bojkotojnë mësimin
në ndërrimin e paradites. Ata kanë
shprehur revoltën e tyre për shkak
të vonesës së rrogës dhe kanë
bojkotuar mësimin në shenjë pakë-
naqësie. Kjo është thënë nga e
përgjegjësit e shkollës, të cilët në
sqarimin e tyre, thanë se çdoherë
në janar ka vonesa. 

"Ora e parë nga arsimtarët e
ndërrimit të parë të paradites është

bojkotuar si një formë proteste për
vonesën e rrogave të profesorëve.
Unë kam biseduar me ata dhe men-
dojmë se kjo çështje do të zgjidhet
megjithëse janë vonuar rrogat, por
nuk është hera e parë që vonohen",
deklaroi Daut Arifi, përgjegjës në
gjimnazin e Tetovës. Ai shfaq sh-
presë se kjo situatë do të tejkalohet.
"Unë nuk besoj se do të vazhdohet
çdo ditë me bojkotimin e orës së
parë. Nuk kam biseduar me ko-
munën, por shpresojmë se rrogat
do të lëshohen. Zakonisht kjo ka

ndodhur gjithmonë gjatë pushime-
ve dimërore të nxënësve, pse rrogat
çdoherë janë marrë pasi ka filluar
mësimi. Besoj se edhe sivjet është
në vazhdën e asaj tradite, që ne nuk
duam të jetë ashtu, pasi Ligji për
pagesën e rrogave ne e dimë që ka
një afat se kur duhet paguar rroga.
Megjithatë, shpresoj që nuk do të
kemi probleme dhe mësimi do të
zhvillohet normalisht, kuptohet se
edhe profesorët kanë të drejtë - një
pjesë e madhe prej tyre janë raste -
do ti quaja edhe sociale, të futur në

borxhe në kredi nëpër banka... Kemi
bindje dhe shpresë se ky problem
është një problem për të cilin do të
gjendet zgjidhje dhe mësimi do të
vazhdojë normalisht", theksoi Arifi.
Lajmin për bojkotimin e mësimit e
ka konfirmuar edhe drejtori i gjim-
nazit të Tetovës, Namikqemal Mu-
sfata. "Me komunën nuk kam kon-
taktuar sepse nuk është realizuar,
por gjithmonë në janar ka pasur vo-
nesa drejt realizimit të pagesave",
tha drejtori Mustafa. Problemi për
vonesat e rrogave, siç thonë kom-
petentët e gjimnazit, qëndron tek
Ministria e Financave, e cila nuk ka
dhënë dritë jeshile për Buxhetin e
Komunës së Tetovës dhe Tearcës.
Nga Komuna e Tetovës thonë se Qe-
veria në seancën e sotme do të di-
skutojë për këtë problem. "Më datë
27 dhjetorë të vitit 2017, me shu-
micë votash Këshilli komunal mi-
ratoi Buxhetin e Komunës së Te-
tovës për vitin 2018 dhe janë
respektuar të gjitha normat në bazë

të Ligjit. Ditën e nesërme (e martë)
Qeveria e Republikës së Maqedoni-
së në seancë qeveritare në rend dite
do të ketë edhe leximin e Buxhetit
të Komunës së Tetovës. Me opti-
mizëm që për këtë vendim do të
obligojë Ministrinë e Financave që
ka tagrin për ta procesuar këtë çë-
shtje, që më pastaj Komuna e Te-
tovës të mund të realizojë detyri-
met ndaj nëpunësve jo vetëm në
arsim, por edhe në administratën
Komunale", tha Armend Fazliu,
zëdhënës i Komunës së Tetovës.
Përndryshe, krahas bojkotit të më-
simit nga ana e profesorëve të gjim-
nazit të Tetovës, pritet që ditën e
mërkurë bojkotimi të zgjerohet
edhe në shkollat tjera të mesme të
Tetovës. Përveç profesorëve dhe sta-
fit të shkollave, po ashtu pa rroga
janë edhe administratat komunale,
punëtorët në ndërmarrjet publike
dhe të punësuar të tjerë nëpër një-
si apo sektorë që janë në kompe-
tencë të komunës.

NË TETOVË, DITA E PARË E GJYSMËVJETORIT FILLON ME PROBLEME

Vonohen rrogat, bojkotohet mësimi
Përveç profesorëve dhe
stafit të shkollave, po
ashtu pa rroga janë
edhe administratat
komunale, punëtorët
në ndërmarrjet publike
dhe të punësuar të
tjerë nëpër njësi apo
sektorë që janë në
kompetencë të
komunës

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

SHKOLLAT ME TË NJËJTAT PROBLEME, SI PARA PESË MUAJVE

Problem plus, ngrohja e shkollave
Për shkak të ftohtit - në
shkollë nxënësit
detyrohen të mbajnë
veshur xhaketat dhe
dorashka. Por, shkollat e
kontaktuara për këtë
problem e kanë një
arsyetim. “Meqë nuk ka
punuar sistemi i
ngrohjes në shkollë për
disa javë, orët e para
ishin pak më të ftohta,
por vetëm në mëngjes
derisa kaloriferët të
mund të tejkalojnë të
ftohtin e ditëve
paraprake”, thotë
Luljeta Qerimi,
drejtoreshë në shkollën
fillore "Hasan Prishtina"
në Shkup

Koha

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 22 janar - Drejtoria e afirmi-
mit dhe avancimit të kulturave të
bashkësive pranë Ministrisë së
Kulturës këtë vit do të jetë prota-
goniste e projekteve për nxitjen
dhe zhvillimin e kulturave të ba-
shkësive. Ditët e kulturës së ba-
shkësive, shënimi i festave shtetë-
rore, njohja e trashëgimisë, për
integrimin e qendrave të kulturës,
shoqërive, e të tjera. Janë gjithsej
nëntë projekte që përfshihen në
Planin e ri strategjik të hartuar nga
Ministria e Kulturës për këtë vit, si
edhe katër vitet e ardhshme. Në
këtë dokument mes të tjerash pa-
rashikohet një program me aktivi-
tete për nxitjen e krijimtarisë dhe
krijimin e ambientit të favorshëm
për kulturat e bashkësive, ku si
bartës i programit është caktuar
Drejtoria për afirmimin dhe avan-
cimin e kulturave të bashkësive.
Organ ky i ministrisë që prej disa
vitesh nuk ka luajtur ndonjë rol të
posaçëm për kulturën e bashkësi-
ve, përveç rastit të disa viteve më
parë kur u transferua në një objekt
jashtë ministrisë, së bashku me
pjesën më të madhe të punonjë-
sve shqiptarë. Për momentin nga
44 numri i shqiptarëve që punojnë

atje është rreth 20 vetë. Pjesa më e
madhe e tyre kanë kërkuar largi-
min dhe janë sistemuar në qen-
dra dhe institucion e të tjera në
varësi të Ministrisë së Kulturës. 

Në planin strategjik aktivite-
tet që paralajmërohen se do të
ndryshojnë kursin e kulturës për
vitet në vazhdim paraqiten në
formë të përgjithësuar, me disa
përjashtime si ato që lidhen me
programin për kulturat e bashkë-
sive. Për shembull, për projektin
"Ndërtimi i urave të besimit për-
mes njohjes së trashëgimisë kultu-
rore-historike" janë planifikuar 28
mijë euro për realizimin e tij gjatë
këtij viti. Një prej projekteve më
të shtrenjta është “Mbështetje për
shënimin e festave shtetërore të
bashkësive”, gjithsej 150 mijë euro,
“Ditët e kulturës së bashkësive” -
80 mijë euro, ndërsa një tjetër
projekt si “Ditët e kulturës së Stam-
bollit në Shkup” do të mbështetet
financiarisht nga autoritetet turke
të kulturës. Po ashtu në këtë pro-
gram këtë vit parashikohet hartimi
i një plani aksionar për avancimin
e kulturës së romëve. Në publiki-
min e Ministrisë së Kulturës për
planin për zhvillimin e kulturës
gjatë këtij viti dhe thuhet se Kultu-
ra do të lexohet në një formë të re,

sipas të drejtave të barabarta për
të gjithë, krijimin e hapësirave për
kurimin e diversitetit dhe identite-
teve plurale kulturore dhe largi-
min nga konceptet retrograde et-
nonacionalistike të veprimit në
ambientin kulturor. “Plani stra-
tegjik përfshin programe dhe nën-
programe për pjesën më të madhe
të proceseve reformuese në sferën
e kulturës... Si qëllime të veçanta
në zhvillimin e kulturës në pe-
riudhën në vijim në planin stra-
tegjik janë nxitja e krijimtarisë ar-
tistike, promovimi i zhvillimit
individual, avancimi i mirëkupti-
mit reciprok dhe përfshirja e bara-
bartë e grupeve të veçanta në pro-
duksionin kulturor dhe në jetën
sociokulturore”, thuhet në publiki-
min e Ministrisë së Kulturës.
Ndërkohë që Strategjia për zhvilli-
min e kulturës për pesë vitet e
ardhshme ende nuk është gati.
Pjesa shqiptare e grupit të punës
që u përfshi në hartimin e këtij
dokumenti kishte rezerva sa i
takon prioriteteve dhe zhvillimit
të kulturës dhe mungesës së thek-
seve lidhur me tejkalimin e pro-
blemeve në institucionet shqipta-
re dhe krijimin e kushteve për
zhvillimin e kulturës shqiptare në
veçanti.

Kërkohen
ndryshime në
më shumë ligje
Shkup, 22 janar - Shoqata e Ve-
primtarive Komunale pranë Odës
Ekonomike të Maqedonisë konsi-
deron se duhet me Ministrinë e
Shoqërisë Informatike dhe Admi-
nistratës (MSHIA) të bëhen disa
ndryshime të caktuara, plotësime
dhe lehtësime të punësimeve në
ndërmarrjet komunale nga
aspekti i funksionimit të ligjeve
për nëpunës shtetërorë dhe për
të punësuarit në sektorin publik.
Daniella Mihajllovska nga Oda
Ekonomike e Maqedonisë në
konferencën e sotme për shtyp
informon se ndërmarrjet komu-
nale sipas rregullativës së përher-
shme ligjore punësimin e kryejnë
sipas tre ligjeve, për nëpunës sh-
tetërorë, për të punësuarit në sek-
torin publik dhe për marrëdhënie
pune. Sipas saj, modeli i këtillë i
funksionimit të marrëdhënies së
punës të të punësuarve në ndër-
marrjet publike e vështirëson
funksionimin e vetë subjekteve
dhe shtoi se rregullativa ligjore
sipas kësaj baze duhet të harmo-
nizohet. Shoqata e Veprimtarive
Komunale së shpejti do të bëjë
hulumtim anketues që t'i mbësh-
tesë kërkesat e saj deri te MSHIA-
së. Në gjashtë muajt e fundit
Shoqata e Veprimtarive komuna-
le do të punojë edhe në funksio-
nimin e Ligjit për furnizime pu-
blike. Konform këtij ligji, siç tha
Mihajllovska Vasilevska, pmimi
mi i ulët i ofruar u shkakton pro-
bleme serioze ndërmarrjeve ko-
munale në rast të furnizimit të
pajisjeve të caktuara. Ndër-
marrjet publike konsiderojnë se
shuma prej 500 eurove për ne-
voja të shpejta, në të cilin mund
të shfrytëzohen mjetet pa tender
publik, është shumë e ulët dhe
nevojitet relaksim i caktuar. Sho-
qata e Veprimtarive Komunale në
periudhën e fundit në mënyrë ak-
tive do të përfshihet në përpili-
min dhe miratimin e ligjit të ri
për menaxhim me mbeturina.
Mihajllovska Vasileva informon
se MSHIA në Ligjin për rregulli-
min e mbeturinave në Maqedoni
parashikon depo rajonale. Defini-
mi i deponive rajonale, siç tha,
mundëson që në këtë periudhë
deponitë të ekzistojnë në çdo ko-
munë të mos mundet të moder-
nizohen dhe të investohen në
rimëkëmbjen, që plotësisht  në
terren bën probleme të tjera.
Kryetari i Shoqatës së Veprimtari-
ve Komunale, Zvonko Jovanovski
tha se tentimet e sotme për funk-
sionimin e deponive rajonale
janë të dështuara. Kryetari i Gru-
pacionit të tregjeve pranë Odës
Ekonomike pranë Odës Ekono-
mike të Maqedonisë Zvonko
Stojçev tha se e mbështesin Ligjin
për tregti të tregjeve të gjelbra, i
cili u votua në Kuvendin e Repu-
blikës së Maqedonisë më datën 11
të këtij muaji.

Shkup, 22 janar - Foshnja, nëna e së
cilës ndërroi jetë më 18 janar gjatë
lindjes në spitalin privat "Sante
Plus" në Shkup, e cila prej atje
është sjell në Klinikën për së-
mundje të fëmijëve, është në
gjendje relativisht stabile shën-
detësore, merr terapi dhe ende
është e kyçur në respirator. Këtë
për MIA-n e deklaroi drejtoresha

e Klinikës për sëmundje të fëmijë-
ve, Katerina Stavriq. Nga Klinika
për anestezion, reanimacion dhe
mjekim intensiv (KARIM) për MIA-
n informuan se lehona 31 vjeçare
nga Kërçova, Dëbora Xhambazi, e
cila nga spitali privat është dërguar
tek ta, është sjell e vdekur, pas çka
trupi është dërguar në autopsi
mjeko-ligjore. Në lidhje me rastin

me lehonën e vdekur, Ministria e
Shëndetësisë informon se janë
marrë të gjitha masat ligjore të ci-
lat në kompetencë të tyre, me qël-
lim të inspektimit të plotë të rastit.
"Për këtë qëllim, menjëherë është
formuar komision për mbikëqyrje
profesionale, i cili tani më po e ana-
lizon nga aspekti profesional tërë
trajnimin e pacientes. Pas mbikë-

qyrjes së kryer profesionale rapor-
ti nga Komisioni dorëzohet deri te
të gjitha institucionet kompetente
dhe njëherësh opinioni do të infor-
mohet në mënyrë adekuate", thek-
suan nga Ministria.

Këtë javë gjashtë
gjykime për
lëndët e PSP-së
Shkup, 22 janar - Në Gjykatën Pe-
nale këtë javë janë caktuar gjashtë
seanca gjyqësore për lëndë të
Prokurorisë Speciale Publike. Në
Gjykatë sot (e martë) duhet të
mbahen seancat për "Trust",
"Spuin" dhe "Transportuesi". Gjyki-
mi për lëndën "Trust" javën e ka-
luar u anulua për shkak të
gjendjes së përkeqësuar shën-
detësore të të akuzuarit të dytë në
rast Vasilije Aviroviq. I dyshuari i
parë në "Trust" është biznesmeni
Sead Koçan dhe dy persona fizikë
dhe tre persona juridikë, midis të
cilëve edhe drejtuesit e firmave
"Transmet", "Sileks" dhe "Vato"
SHPKNJP për pjesëmarrje në ten-
der të Elektranave të Maqedonisë.
Sipas aktakuzës së PSP-së të dy-
shuarit me dokumente të falsi-
fikuara janë kurdisur tenderë në
ELEM në vlerë prej 17 milionë eu-
rosh. Në lëndën "Spiun" midis 18 të
akuzuarve janë edhe ish-gjenerali
policor Goran Stojkov, ish-drejtori i
Drejtorisë për Pengim të Parave
dhe Korrupsionit Vane Cvetanov
dhe ish-funksionari i lartë në Drej-
torisë për Kundërzbulim Aleksan-
dar Dinevski. Seanca e fundit që u
caktua muajin e kaluar u anulua
për shkak të mospjesëmarrjes së
Marijan Efremovit, i cili është njëri
nga të gjykuarit në këtë rast. Për
lëndën "Transportuesi" janë cak-
tuar dy seanca, të martën dhe të
enjten. Në këtë lëndë janë të aku-
zuar ish-kryetari i komunës së Ma-
nastirit Vlladimir Taleski dhe 20
persona të tjerë për keqpërdorim
të pozitës zyrtare lidhur me orga-
nizimin e transportimit të nxënë-
sve në Manastir, me ç'rast është
bërë përvetësim i rreth 360.000
eurove. Të mërkurën, më 24 janar
duhet të fillojë gjykimi për lëndën
"TNT" i cili i dedikohet rrëzimit të
kompleksit "Kosmos" të biznesme-
nit Fiojat Canoski. Në këtë lëndë të
akuzuar janë shtatë persona midis
të cilëve, ish-kryeministri Nikolla
Gruevski, ish-ministri i Transportit
dhe Lidhjeve Mile Janakieski dhe
ish-kryetari i komunës së Gazi
Babës Toni Trajkovski. Më 26 janar,
të premten është caktuar gjykim
për lëndën e PSP-së "Tarifa" në të
cilin të akuzuar janë ish-drejtori i
përgjithshëm i SHA "ELEM" Dejan
Boshkovski dhe dy persona të tjerë
për furnizim kundërligjor të siste-
mit softuerik për nevojat e kom-
panisë shtetërore "Elektranat e
Maqedonisë" në vlerë prej rreth
katër milionë eurosh.

Foshnja e lehonës së vdekur në gjendje stabile

NËNTË PROJEKTE PËR 2018-ën

Aktivizohet Drejtoria e
kulturave të bashkësive 

Një prej projekteve më të shtrenjta është “Mbështetje për shënimin e festave
shtetërore të bashkësive”, gjithsej 150 mijë euro, “Ditët e kulturës së
bashkësive” - 80 mijë euro, ndërsa një tjetër projekt si “Ditët e kulturës së
Stambollit në Shkup” - do të mbështetet nga autoritetet turke të kulturës

Koha

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Koha, e martë 23 janar, 2018 

Në bazë të nenit131 paragrafi (1) dhe (2), të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/08, 103/08, 26/09, 
83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 154/15, 30/16, 120/16 dhe 
127/16), neneve 34 dhe 35 të Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare 
nr. 138/2009, 140/2009, 173/2011, 194/2011, 250/2013 dhe 274/2013), Fakulteti i medicinës në Shkup, në kuadër të Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon 
 

KONKURS 
Për zgjedhje në titujt mësimor – shkencor, shkencor dhe titullar dhe asistentë-doktorantë 

 
I. ONKOLOGJIA ME RADIOTERAPI  

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor, në sferën mësimore-shkencore:  
- Onkologji 

 
II. ANATOMIA 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor, në sferën mësimore-shkencore: 
- Anatomia 

 
III. PEDIATRIA 

- 1 person në të gjitha titujt shkencor në sferat shkencore:  
- Pediatria dhe 
- Sëmundjet e fëmijëve me trajtim të fëmijës së sëmurë dhe të shëndoshë. 

 
IV. OFTALMOLOGJIA 

- 1 person në emërim titullar në sferën mësimore shkencore:  
- Oftalmologjia  
  

V. FARMAKOLOGJIA ME TOKSIKOLOGJI 
- 2 persona në emërim titullar në sferat mësimore shkencore: 
- Farmakologji, 
- Toksikologji dhe 
- Farmakologjia klinike  

  
VI. BIOKIMIA DHE BIOKIMIA KLINIKE 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor, në sferat shkencore: 
- Biokimia (kimia medicinale) dhe 
- Biokimia klinike 

 
VII. ANESTEZIOLOGJIA ME REANIMIM 

- 1 person në emërim titullar në sferat mësimore shkencore: 
- Anesteziologjia 
- Anesteziologjia dhe reanimimi dhe 
- Përkujdesja shëndetësore 
 

VIII. NEUROLOGJIA 
- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor, në sferën mësimore-shkencore: 
- Neurologjia  
- 1 person në të gjitha titujt shkencor në sferën shkencore: 
- Neurologjia  

  
IX. PATOLOGJIA 

- 1 asistent – doktorant  
   
Kushtet: Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin 

për arsim sipëror, Ligjin për veprimtari shkencore – hulumtuese, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup dhe me aktet tjera të Fakultetit dhe Universitetit. 
 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: biografi të shkurtë, dëshmi për plotësim të kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme dhe certifikatë të shtetësisë, ndërsa për asistentë-doktorantë edhe vërtetim – certifikatë për njohje të 
gjuhës angleze edhe atë: (TOEFEL) – së paku 74 pikë për dhënie të provimit elektronik përmes kompjuterit jo më të vjetër se dy 
vjet nga dita e dhënies; (IELTS) – së paku 6 pikë jo më të vjetër se dy vjet nga dita e dhënies; (TOLES) – njohje bazike (Foundation 
level); (ILEC) – të dhënë me sukses së paku B2 ose Kembrixh certifikatë për gjuhë angleze preliminare (Cambridge Cerficate of 
Preliminary English) - (B1). 

Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitja me dokumentacion të kompletuar dorëzohet në arkivin e Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, 

Fakulteti i medicinës – Shkup në rr. 50-ta Divizija nr. 6, Shkup. 
                                                                                             Fakulteti i medicinës – Shkup, 

                                                           Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup 

 
 

Shkup: 
         Numri ynë: 
 

Në bazë të nenit 61 paragrafi 1 alineja 4, ndërsa në lidhje me nenin 62 dhe nenin 63 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe 
urbanistik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), nenit 12 paragrafi 1 alineja 4 e Statutit të Agjencisë 
dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup, nr. 0201-46/3 
të datës 17.01.2018 të sjellë nga Këshilli drejtues i Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup, publikohet  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup  

 
1. Këshilli drejtues i Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup, publikon shpallje publike për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë për 
planifikim të hapësirës – Shkup. 
2.  Në Shpalljen publike për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë për planifikim të hapësirës – Shkup mund të paraqitet personi i cili i 
plotëson kushtet në vijim edhe atë: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
2) në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë 
për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3) të ketë të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1; 
4)të ketë minimum pesë vjet përvojë pune dhe minimum tre vjet përvojë pune në vend udhëheqës; 
5)posedon një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht në vijim ose certifikata për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër 
se pesë vjet:  
-TOEFIL IBT së paku 74 pikë; 
-IELTS (IELTS) së paku 6 pikë; 
-ILEC (ILEC)(Cambridge English: Legal) – së paku B2 nivel; 
-FCE (FCE) Cambridge English: First)-të dhënë; 
-BULATS (BULATS)-së paku 60 pikë;  
-APTIS (APTIS)-së paku nivel B2. 
6) të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet. 
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë: 

 Fletëparaqitje për pjesëmarrje të shpalljes; 
 Biografi profesionale (CV); 
 Dëshmi për shtetësi (origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter); 
 Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje ndalesë për kryerje 

të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter); 
 Diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar sipëror shkalla VII/1 ose për të arritur së paku 240 kredi sipas SETK (origjinal 

ose kopje të vërtetuar në Noter); 
 Dëshmi prej minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune dhe minimum 3 (tre) vjet përvojë pune në vend udhëheqës (origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter) 
 Dëshmi – certifikatë të njohur ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se 5 vjet 

(në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter); 
 Dëshmi se ka të dhënë test psikologjik dhe test për integritet (në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter). 

 
Kandidati për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë për planifikim të hapësirës është e dëshirueshme të ketë edhe njohje të mirë të 
gjendjeve në planifikim hapësinor dhe urbanistik në Republikën e Maqedonisë, përvojë më të gjerë në bashkëpunim me organizata 
ndërkombëtare nga sfera e planifikimit hapësinor dhe urbanistik, të posedojë aftësi organizative dhe udhëheqëse, aftësi komunikimi 
për shfaqje dhe prezantime publike, zhvillim të marrëdhënieve të mira ndërnjerëzore, iniciativë dhe marrëdhënie me publikun,  
3. Mandati i drejtorit zgjatë katër vjet me mundësi për zgjedhje të sërishme. Drejtori është profesionalisht i angazhuar në Agjencinë 
me orar të plotë të punës. 
4. Kompetencat e Drejtorit janë theksuar në nenin 63 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik. 
5. Orari i punës është 40 orë në javë, ndërsa do të zgjatë prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 8:30 deri në ora 16:30, me 
kohëzgjatje të përgjithshme të ditës së punës prej tetë orëve. Pauza gjatë orarit ditor të punës është në kohëzgjatje prej 30 minutave 
me interval kohor prej ora 12:00 deri në ora 12:30.  
7. Shuma në të holla e neto pagesës bazë është 58.000 denarë. 
8. Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes me dokumentet e nevojshme është 5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e ardhshme e 
publikimit të shpalljes publike në shtypin ditor. 
9. Zgjedhja e Drejtorit do të realizohet në afat prej 5 ditëve nga mbarimi i afatit për paraqitje në shpallje. 
10. Dokumentet e nevojshme kandidatët duhet ti dorëzojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (siç është e theksuar) në zarf 
të mbyllur në arkivin e Agjencisë (çdo ditë pune prej ora 8:00 deri në ora 16:00) ose përmes postës, në adresën: "Agjencia për 
planifikim të hapësirës” – Shkup, rr. “Sheshi Maqedonia”, nr. 2, 1000 Shkup, me shenjë: deri tek Këshilli drejtues i “Agjencisë për 
planifikim të hapësirës” – Shkup, për shpallje publike për zgjedhje të Drejtorit. Në këndin e majtë lartë të zarfit të shënohet “MOS 
HAP”. Personi për kontakt: Ivana Gjorgova, tel. 3 227 244, lok. 122. 
11. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh. 
12. Pas përfundimit të procedurës, Këshilli drejtues do të sjellë Vendim për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë, ndërsa secili kandidat i 
paraqitur do të informohet me shkrim për zgjedhjen e realizuar. 

                                        Këshilli Drejtues i Agjencisë 
për planifikim të hapësirës  

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
AGJENCIA PËR PLANIFIKIM TË HAPËSIRËS  
    
 
  

Në bazë të nenit 22 dhe paragrafi 4 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” 
nr. 167/15), dhe nenit 77, 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11,6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,  135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16), 
Drejtori i SHFK “Karposh” f. Umin Doll, Kumanovë publikon: 

 
SHPALLJE  

Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/18. 
  
1. Një mësimdhënës të edukatës muzikore me orar jo të plotë të punës për 12 orë në javë me neto pagesë prej 12394 
den. 
2. Një mësimdhënës të matematikës (zëvendësim në bazë të emërimit) me orar të punës për 17 orë në javë me neto 
pagesë prej 17558 den. 
 3. Një mësimdhënës të fizikës (zëvendësim në bazë të emërimit) me orar të punës për 4 orë në javë me neto pagesë 
prej 4131 den. 
4. Një mësimdhënës të informatikës për 3 orë në javë për kohë të caktuar dhe neto pagesë prej 3099 den. 
5. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 8 orë në javë me neto pagesë prej 8330 den. 
6. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 6 orë në javë me neto pagesë prej 6196 den. 
Vendet e punës plotësohen për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 përveç se nën pikën 2 dhe 3 deri në kthimin e 
mësimdhënësit të emëruar deri më 31.08.2018. 
Orari i punës është me ndërrim të parë dhe sipas orarit të orëve për vitin shkollor 2017/18 prej ora 7 deri në ora 13.  
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme nga LMP duhet të përmbushen edhe kushtet e posaçme të përcaktuara 
me nenin 80 dhe 82 të LAF. 
Së bashku me lutjet kandidatët duhet të parashtrojnë edhe diplomë për arsimin përkatës dhe shtetësi (kopje të 
vërtetuara në noter). 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë me nenin 23 
paragrafi 2 LMP. 
Dokumentet të parashtrohen deri në SHFK “Karposh” f. Umin Doll Kumanovë, tel. 031 472 567. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

Drejtor  
Vlladimir Jovanoviq  

 

Në bazë të nenit 82 (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08; nr. 10/15) të Ligjit për arsim fillor dhe nenit 22 dhe 23 të Ligjit 
për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15), Shkolla fillore speciale “Maca Ovçarova” 
nga Velesi publikon  

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendeve të punës për kohë të caktuar të punës 

 
 
1. Mësimdhënës të gjuhës maqedone në klasë me nxënës me nevoja të veçanta me 12  orë mësimore për vitin 

shkollor 2017/2018 deri në kthimin nga pushimi mjekësor.....1 realizues; 
2. Mësimdhënës të Aftësive jetësore   në klasë me nxënës me nevoja të veçanta me 12  orë mësimore për vitin 

shkollor 2017/2018 deri në kthimin nga pushimi mjekësor..............................1 realizues; 
 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet: 

  
 Nën pikën 1 dhe 2 Të ketë të mbaruar Fakultetin e defektologjisë me 40 orë pune në javë, fillimi i orarit të punës 

për ndërrimin e parë fillon prej 07,00 deri më 13,00, ndërrimi i dytë prej ora 13,00 deri në ora 19,00. Pagesa bazë 
është 21,314,00 denarë. 

 Nën pikën 7. Të ketë të mbaruar Fakultetin e defektologjisë me 40 orë pune në javë, fillimi i orarit të punës për 
ndërrimin e parë fillon prej 07,00 deri më 13,00, ndërrimi i dytë prej ora 13,00 deri në ora 19,00. Pagesa bazë është 
21,314,00 denarë. 

 Dokumentet e nevojshme:  
Së bashku me fletëparaqitjen dorëzohet: lutje, diplomë për arsim të mbaruar dhe certifikatë të shtetësisë (jo më të 

vjetër se 6 muaj). 
Zgjedhja do të realizohet në afat të caktuar m,e ligj. Dokumentet e kompletuara të dorëzohen në adresën: SHFS 

“Maca Ovçarova” Veles, rr. Ivo Llolla Ribar nr. 4  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor.  
Dokumentet të dorëzohen në adresën: SHFS “Maca Ovçarova” Veles, rr. Ivo Llolla Ribar nr. 4.  
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 
Telefoni për kontakt: 043/ 231 – 987 

SHFS “Maca Ovçarova” Veles 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SHMET e Qytetit të Shkupit “Mihaillo Pupin” Shkup publikon  

 
SHPALLJE  

Për dhënie me qira të hapësirës së shkollës përmes ankandit publik me kohëzgjatje deri më 
10.06.2018 

 
1. Tri hapësira në oborr me sipërfaqe prej 30 m2 për vendosjen e objekteve të përkohshme të 

dedikuara për sandviçë, me çmim fillestar prej 5 (pesë) eurove pa TVSH për m2. 
2. Hapësirë depo në lokalet e bodrumit me sipërfaqe të përgjithshme prej 300 m2, me çmim fillestar 

prej 1 (një) euro për metër katror me TVSH të përfshirë. 
       Hapësirat e shkollës jepen për një vit. 
3. Salla e madhe e edukatës fizike – jepet me qira për rekreacion pas përfundimit të orëve në 

shkollë, me çmim fillestar prej 1.186,50 denarë pa TVSH të përfshirë për një orë e tridhjetë minuta. 
4. Salla e vogël e edukatës fizike – jepet me qira për rekreacion pas përfundimit të orëve në shkollë, 

me çmim fillestar prej 694,50 denarë pa TVSH të përfshirë për një orë e tridhjetë minuta.  
Ankandi publik nën pikën 1, 2, 3 dhe 4 do të mbahet më datë 07.02.2018 (e mërkurë) në ora 12,00 

në lokalet e SHMET të Qytetit të Shkupit “Mihaillo Pupin” Shkup në rr. “Bllagoja Stefkovski” pn. 
Pjesëmarrësit për ankandin publik me numër rendor 1 dhe 2 duhet të kenë me vete vërtetim për 
veprimtari të regjistruar jo më të vjetër se 6 muaj.  

ul.“Blagoja Stefkovski“ bb – Skopje;  tel./faks. 02 2529720; tel.02 2529703; E-mail: setupupin@yahoo.com        
                                     MK 4030994197968; `iro s-ka  785010395678710 prihodna {ifra i programa 723119  N2 

 

P S M 
Shitet tokë në Shkup, gjendet në Çajlanë;

PK 580/2, vendi i quajtur Rapshec, me sipërfaqe  prej  814m2,  e regjistruar

ne Flet pronësi  nr. 74 për KK Çajlanë, pronësi e Arslan Skenderi.

Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelat në fjalë, ofertat e

tyre mund ti paraqesin në zyrën e Noterit Mahir Ziberit, rr. Butelska nr. 4,

Shkup-Butel.
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Omer XHAFERI

Shkup, 22 janar - Çdo banori në Ma-
qedoni, gjatë përpilimit të Planeve
Gjenerale Urbanistike, në të ardh-
men do t’i takojnë 25 metra katror
gjelbërim. Kështu është paraparë
me ndryshimet e fundit të Ligjit
për gjelbërim urban, ku mes tje-
rash thuhet se çdo parcelë ndërti-
mi, e cila do të fillohet të ndërtohet
- në të ardhmen duhet të parasheh
20 për qind të hapësirës së saj të
jetë e gjelbëruar. Pjesë e këtij Ligji
të ri, i cili pritet ta nxit kujdesin më
të madh institucional ndaj mjedi-
sit jetësor, është po ashtu edhe di-
spozita e cila i obligon komunat në
themelimin e kadastrës së
gjelbërt. Detyra e këtij organi
ndërkomunal do të jetë mbajta e
evidencës dhe regjistrimin e hapë-
sirës së plotë të gjelbër që ekziston
në një komunë, llojin dhe gjendjen
e bimëve. Ndonëse për momentin
shumë komplekse banesore apo
objekte tjera të forta nuk dispo-
nojnë me hapësira të mjaftuesh-
me të gjelbërta, tek ato do të bëhet
kompensimi me vendosjen e
gjelbërimit shtesë, zhardinierëve
dhe kulmeve të gjelbërta.

"Vlerësojmë se 25 metra katror
gjelbërim për kokë banori, mundë-
sojnë jetë të shëndoshë dhe hu-
mane. Kjo ide ka qenë e përfshirë
në Planin Gjeneral Urbanistik të
Qytetit të Shkupit, qysh në vitin
2002, megjithatë deri më sot
aspak nuk ka ardhur në shprehje

zbatimi i kësaj norme. Sipas të
dhënave zyrtare nga PGJU 2012-
2022, Qyteti i Shkupit në vitin 2011
ka pasur mbi 12 metra katror për
kokë banori (në pajtim e regjistri-
min e realizuar në vitin 2002). Deri
në vitin 2022 është paraparë që
gjelbërimi për kokë banori t’i ka-
lojë 18 metrat katror. Me situatë të
ngjashme ballafaqohen edhe qy-
tet tjera në vend. Nëse synojmë ar-
ritjen e kësaj shkalle të gjelbërimit
për kokë banori, atëherë me
shumë seriozitet duhet ta marrim
çështjen e ndërtimit të parqeve të
reja, mirëmbajtjen e hortikulturës
dhe gjelbërimit tjetër”, thuhet në
arsyetimin e Propozim-ligjit për

gjelbërim urban, i cili u miratuan
në Parlament javën e kaluar.
Krahas institucioneve dhe organe-
ve komunale, ky Ligj i obligon edhe
personat fizik dhe ato juridik në
mirëmbajtjen e rregullt të gjelbë-
rimit të vendbanimet e tyre. Me
këtë Ligj, në mënyrë shtesë
mbrohet hapësira e gjelbër ekzi-
stuese, gjegjësisht prerja e papla-
nifikuar e drunjtëve dhe prishja e
parqeve gjatë ndërtimeve do t’i
takoi të kaluarës.

Njëkohësisht, dispozitat e këtij
Ligji, Ministrinë e Ambientit, ko-
munat, komunat brenda qytetit të
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit i
obligon në ndarjen e mjeteve

buxhetore për përmbushjen e
standardit 25 metra katror për
kokë banori. Mos respektimi i këtij
Ligji, i cili plotësisht e zëvendëson
Ligjin e deritanishëm për gjelbë-
rim, parasheh edhe shqiptimin e
dënimeve dhe sanksioneve. Lartë-
sia e gjobave, kryesisht në të holla
- varon nga 50 e deri në 5 mijë euro.
Kësisoj, personi juridik i cili rregul-
lisht nuk do të kujdeset për gjelbë-
rimin - rrezikon të gjobitet nga 500
deri në 1000 euro, respektivisht për
mos pastrimin e oborrit, personat
fizik mund të gjobiten me nga 50
euro. Nga ana tjetër, gjobat më të
lartë në të holla, duke filluar nga 2
mijë e deri në 5 mijë euro, para-

shihet t’ju shqiptohen personave
juridik, të cilët posedojnë licenca
apo leje për përpunimin e planeve
urbanistike, që nuk do t’i afrohen
Ligjit të paraparë.

Shkup, 22 janar - Seanca e së hënës
gjyqësore për rastin gjyshi i Ta-
marës nga Velesi, Lupço Stojanov-
ski, i cili ngarkohet për tentativë për
vrasje të ish-ministrit të Shëndetë-
sisë, Nikolla Todorov, është anuluar
për më 14 shkurt. Gjykata Penale

do të presë të verifikohen licencat
për ekspertët, që është kërkuar nga
Gjykata e Apelit. Para Gjykatës
duhej të dorëzoheshin analiza të
reja psikiatrike që do t'i bëjë ISHP
"Spitali Psikiatrisë - Shkup" dhe me
të cilat duhet të konfirmohet nëse

i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm
kur e ka kryer veprën penale. Stoja-
novski më 1 qershor të vitit të kaluar
gjuajti ish ministrin e Shëndetësisë,
Nikolla Todorov, pasi vdiq mbesa
e tij Tamara duke pritur operacion
jashtë vendit. Ai është i akuzuar për

tentim për vrasje dhe prodhim,
mbajte dhe tregti të palejuar me
armë apo materie shpërthyese.
Stojanovski për shkak të ekzistimit
të rrezikut të arratisjes dhe rrezikut
të përsëritjes së veprës penale
është në paraburgim.

Shkup, 22 janar - Karburantet prej
mbrëmë në mesnatë shtrenjtohen
për një denar për litër, vendosi Ko-
misioni Rregullator për Energje-
tikë (KRRE). Me vendimin rriten
çmimet e derivateve të naftës së
rafinuar dhe çmimeve me pakicë

mesatarisht për 2.57 gjegjësisht
për 1.71 për qind. Çmimi i ri me
pakicë i benzinës EUROSUPER BS-
95 arrin 67.5 denarë për litër, EU-
ROSUPER BS-98 do të shitet për
69.5 EURODISEL (D-E V) për 60.5,
ndërsa Vaji ekstra i lehtë për amvi-

sëri (EL-1) për 49 denarë për litër.
Me vendimin e KRRE-së për 0.539
denarë për kilogramë rritet edhe
çmimi me pakicë i mazutit M-1 NS
dhe do të arrijë 29.906 denarë për
kilogramë. Si arsye për rritjen e
çmimeve me pakicë të derivateve

të naftës nga KRE-ja e theksojnë
çmimin më të lartë mestar të
naftës së papërpunuar në tregun
botëror për 4.54 në 14-të ditët e
fundit dhe kursin më të lartë të
dollarit në krahasim me denarin
për 1.44 për qind.

BESA kryeson
me Këshillin 
e Komunës 
së Çairit
Shkup, 22 janar - Me 15 vota
"për", Xhemile Mehmeti nga Lë-
vizja BESA është zgjedhur krye-
suese e Këshillit komunal në 
komunën e Çairit. Për Mehmetin
kanë votuar 9 këshilltarët e
BDI-së, 4 të LSDM-së dhe 2 kë-
shilltarë të Besës. 
Ndërsa 6 këshilltarë të BESËS, 4
të VMRO-së dhe këshilltarët e
Aleancës për Shqiptarët janë lar-
guar nga mbledhja

Anulohet gjykimi për gjyshin e Tamarës

Vazhdon shtrenjtimi i karburanteve

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

DETYRIMISHT BANESAT ME 20 PËR QIND GJELBËRIM

Komunat me kadastra të gjelbërta
Krahas institucioneve dhe organeve komunale,
Ligji për gjelbërim urban i obligon edhe personat
fizik dhe ata juridik në mirëmbajtjen e rregullt të
gjelbërimit në vendbanimet e tyre. Me ketë Ligj,
në mënyrë shtesë mbrohet hapësira e gjelbër
ekzistuese, gjegjësisht prerja e paplanifikuar e
drunjve, ndërsa prishja e parqeve gjatë
ndërtimeve do t’i takojë të kaluarës

Krasiten drunjtë në "Kemal Sejfulla" 
Kaosi me drunjtë tejet të rritur në rrugën "Kemal
Sejfulla" në lagjen e Çairit, gjatë ditëve në
vazhdim pritet të rregullohet. Edhe pse vite me
radhë banorët e kësaj ane të Shkupit janë
ankuar për pengesat që degët e drunjtë ve u
kanë shkaktuar gjatë qarkullimit të lirë,
megjithatë ish udhëheqësit e NP “Parqe dhe
Gjelbërime”, nuk i kanë marrë parasysh. Në
njoftimin e lëshuar për media, nga Komuna e
Çairit të hënën kanë bërë të ditur se deri në ditën
e mërkurë (22.01.2018 - 24.01.2018), me fillim
prej orë 08:00, në rrugën e apostrofuar
shërbimet komunale do të punojnë në
përmbushjen e kërkesave të qytetarëve.

"Përgjatë këtyre tre ditëve do të realizohet
aksioni i radhës për krasitjen e drunjtëve, duke
filluar nga rruga 'Kemal Sejfulla', nga të dyja
anët e saj dhe nga udhëkryqi i rrugës 'Xhon
Kenedi' deri në udhëkryqin e rrugës 'Brigada e
Dytë Maqedonase'. Aksioni realizohet në
bashkëpunim me NP 'Parqet dhe gjelbërimet'
dhe NP 'Parkingu i Qytetit' që do të bëjë
zhvendosjen e veturave të parkuara përgjatë
kësaj zone. Qëllimi i aksionit është të bëhet
krasitja e degëve të drunjve që pengojnë
ndriçimin në orët e natës dhe nuk e ndriçojnë
mjaftueshëm rrugën dhe shtigjet për
këmbësorë", thonë nga Komuna e Çairit. 

REFORMA NË LEGJISLATIVË
PËR NDËRTIM 
Përmes reformave në
legjislacionin e planifikimit dhe
ndërtimtarisë dhe miratimi i
strategjisë për ndërtimtari
duhet të mbrohen interesat
publike të qytetarëve, industria
e ndërtimtarisë dhe
projektuesit dhe inxhinierët, të
cilët nuk kanë qenë qëllim i
ndryshimeve të shpeshta të
ligjeve në 10 vitet e kaluara.
Këtë e vlerësuan pjesëmarrësit
në debatin publik për Ligjin për
ndërtim, në organizim të
Shoqatës për zhvillim të
qëndrueshëm Genera, i cili
njëherit prezantoi publikim për
ndryshimet e rregullativës për
ndërtim. Profesori dhe arkitekti
Mirosllav Gërçev, thotë se ligjet
për planifikim hapësinor dhe
urbanistik, për ndërtim të tokës
ndërtimore, për kadastër, për
trashëgimi kulturore, ... duhet të
reformohen në mënyrë të
koordinuar, e jo me
kundërshtim të ndërsjellë sikur
deri më tani. Siç vlerësoi Gërçev,
50-të ndryshimet e bëra të
ligjeve për ndërtim dhe për
planifikim hapësinor dhe
urbanistik në dhjetë vitet e
fundit janë kryer në mënyrë të
gabuar në pjesën më të madhe
pa kujdes për nevojat e
profesionit, qytetarëve dhe
hapësirës, por, potencoi, nga
motive partiake, partikulare
dhe madje individiale.
Aleksandar Petrovski, drejtor
ekzekutiv i projektit, përmes të
cilit është përgatitur analizë
dhe publikime për Ligjin për
ndërtim, deklaroi se ndryshimi i
shpeshtë dhe mospërfshirja e
palëve të prekura në të kaluarën
kanë sjellë deri në zgjidhje
afatshkurte të qëllimshme, pa
vizion afatgjatë për zhvillim të
ndërtimtarisë. 

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Sh
tetndërtimi i
Kosovës është
në krizë.
Përgjegjës për

këtë gjendje janë oligarkët e
saj, të cilët kanë zbatuar poli-
tika të mbrapshta, nga të ci-
lat i kanë shkaktuar vendit
pasoja të mëdha, ndër të ci-
lat janë: Demarkacioni i kufi-
rit me Malin e Zi; Asociacioni
i komunave serbe; dështimi i
vendosjes së rendit në veri të
Kosovës; themelimi i
Gjykatës Speciale etnike; dë-
shtimi i reformës së Qeverisë,
gjykatave dhe i sistemit
zgjedhor; falimentimi i PTK-
së dhe KEK-ut; dështimi i
projektit të Brezovicës dhe
Trepçës; dështimi i privatizi-
mit; dështimi i themelimit të
Ushtrisë së Kosovës dhe dë-
shtimi total i zhvillimit dhe
afirmimit të Kosovës si shtet
demokratik. Me këto vepri-
me Kosova ka mbetur pa po-
litika të qëndrueshme
kombëtare, me pasoja së
paku për dy gjenerata.
Marrëdhëniet në mes të Ko-
sovës dhe Serbisë nga çlirimi
e deri më sot, janë diktuar
nga ndërhyrjet e Serbisë në
Kosovë dhe reagimi
ndërkombëtar për relativizi-
min e saj. E gjithë kjo lojë ka
përfunduar me lëshime mbi
kurriz të Kosovës, të cilat i
kanë fiksuar disa foto me
dhëmbë jashtë të oligarkëve.

Me kalimin e kohës këto
marrëdhënie kanë marr ka-
rakter personal dhe janë dik-
tuar nga hetimet e gjykatave
e sidomos nga Tribunali i
Hagës dhe presioni i theme-
limit të Gjykatës Speciale.
Hetimet për krime lufte, i
kanë tmerruar oligarkët
tanë, sidomos ata me të ka-
luar të palavdishme, të cilët
nga frika e dosjeve serbe, sh-
pejt u ulën në prehrin serb.
Ata në emër të formulës sim-
patike të pajtimit, i “amni-
stuan” krimet serbe në Ko-
sovë dhe për to nuk ushtruan
as padi të faktuara, hiq
ndonjë sa për t’ia mbyllur
gojën familjeve që kishin
dhënë dëshmi.

Mijëra deklarata të vikti-
mave shqiptare dhe dëshmi
tjera materiale të grumbul-
luara nëpër vite, “u futën në

dhe”, madje disa u përdorën për
motive të ulëta të përfitimit po-
litik e material. Me këto vepri-
me, ata shpresuan se do të
gjejnë mirëkuptim te pala ser-
be, e cila do ta bëjë të njëjtën
gjë. Por nuk doli kështu! Pala
serbe, dëshmitë e grumbullua-
ra për shqiptarët nga sistemi i
vet i hetuesisë i paprekur në Ko-
sovë, i deponoi si prova në të
gjitha gjykatat vendore dhe
ndërkombëtare. Me këto dësh-
mi, filloi të ndryshoj imazhi i
Kosovës. Ajo gradualisht nga
viktima filloi të shndërrohet në
gjelat, ndërsa Serbia filloi ta
përmirësoj imazhin e vet dhe
ngadalë nga një shtet gjelat, po
shndërrohet në viktimë. Në
anën tjetër, me dëshmitë serbe
në duar dhe ato shqiptare në
dhe, edhe bisedimet me Ser-
binë në Bruksel për rregullimin
e brendshëm të Kosovës, u
futën në qorrsokak. U tejkalua
Pakoja e Ahtisarit, u aktivizuan

gjashtë pikat e Ban Ki Munit dhe
u shpërfill vendimi historik i
Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë. “Bisedimet” Kosovë-
Serbi, i shndërruan në marrëve-
shje një varg temash të propo-
zuara nga pala serbe, ndërsa
pala shqiptare e zënë peng, nuk
guxoi ta hap asnjë temë, madje
as ato humanitare për vendn-
dodhjen e viktimave, parat e
pensioneve dhe kursimet e qyte-
tarëve, e lëre më të shtrohet çë-
shtja e Luginës së Preshevës, e
cila po zbrazet në mënyrë të he-
shtur.

Së fundmi bisedimet Ko-
sovë-Serbi kanë marr karakter
privat. Me marrëveshje të plotë
të oligarkive, kur ato (pas gati dy
dekadash) pritej të mbylleshin,
me skenar të ri, po zvarriten së-
rish. Oligarkët e Serbisë po duan
copëtimin e Kosovës, ndërsa oli-
garkët e Kosovës largimin e
kërcënimit të Gjykatës Speciale.
Të gjitha përpjekjet për ta ndry-

shuar këtë gjendje, kanë ngjallur
kundërshtime dhe ndërhyrje nga
disa drejtime. Kjo ndërhyrje e ka
ç’komcuar faktorin politik të Ko-
sovës dhe e ka përplasur me njëri-
tjetrin. Për pasojë, është segmen-
tuar shumë tregu politik, ku në
luftën për mbijetesë, liderët lokal
për shkak të frikës se mund ta
humbin edhe strehën e fundit të
ndikimit të tyre, janë bërë të rre-
zikshëm.

Skenarët e protestave me bl-
lokim të rrugëve, ngritjes së murit
në mes të rrugës kombëtare në Mi-
trovicë, atij të trenit rus, u militari-
zuan me armët, nga të cilat këto
ditë u vra lideri enigmatik i serbë-
ve të Kosovës, Oliver Ivanoviq. Në
këtë skenar, duket vetëm një qël-
lim: shpalljen e shtetit të Kosovës
si të paaftë për të mbrojtur jetët e
njerëzve dhe legjitimimi i ngritjes
së strukturave serbe të sigurisë. Vi-
zita e ngutshme e presidentit serb
Vuçiq, bashkë me fjalët e buta, e la
edhe këtë mesazh.

Mënyra e funksionimit të
shtetit të Kosovës në 10 vitet
e fundit, është rast për
studim. Në historitë e
shteteve, nuk ka shembuj ku
një shtet, nën mandat dhe
mbikëqyrje ndërkombëtare,
të jetë degraduar dhe
shndërruar në shtet
kriminal. Ku njerëzit para
kamerave, si në telenovela,
rrëfejnë për vrasje të
porositura, jo nga kushdo,
por nga Presidenti, kryetari i
Kuvendit e nga Kryeministri i
vendit, për të cilat askush
nuk denjon të jap shpjegim.
Këto rrëfime do ti kishin
tronditur edhe banorët e
planetit të majmunëve

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Frika e oligarkëve politik, 
më e madhe se Kosova

Nga Nijazi IDRIZI
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T
ë gjithë bien dakord se sho-
qëria është në një rrugë të
keqe, po cili është ekzaktësi-
sht shkaku i kësaj të keqeje?

Disa e vënë theksin në problemet
ekonomike: Përqëndrimi i njëkoh-
shëm i pasurisë në majë dhe stanja-
cioni në shtresën e mesme, e ka de-
legjitimuar sistemin. Njerëz si unë e
vënë theksin në problemet kulturore.
Nëse ke 60 vite individualizëm radikal
dhe meritokraci të pamëshirshme, do
të përfundosh me një shoqëri të ato-
mizuar, mosbesuese dhe të përçarë.

Por disa e vënë theksin tek intelek-
tuali. Njerëzit që projektuan sistemin
tonë liberal bënë gabime themelore,
të cilët tashmë po na rikthehen. Poli-
tologu i Notre Dame Patrick Deneen
bie në këtë kamp. Libri i tij i fundit
“Përse dështoi liberalizmi”, është një
sfidë për ata prej nesh, që duan të
ringjallin rendin demokratik liberal.
Do të tërheqë shumë ndjekës, mes
atyre që po humbasin besimin tek i
gjithë projekti.

Deneen argumenton se liberal
demokracia i ka tradhëtuar premti-
met e veta. Duhej të nxiste barazinë,
por ka sjellë më shumë pabarazi dhe
një aristokraci të re. Duhej t’u jepte
njerëzve të zakonshëm kontroll mbi
qeverinë, por njerëzit e zakonshëm
ndihen të larguar prej qeverisë. Duhej
të nxiste lirinë, por krijon një kulturë
popullore të degraduar, në të cilën

konsumatorët bëhen skllevër të orek-
seve të tyre.

Shumë të rinj ndihen të zënë në
kurth, brenda një sistemi tek i cili nuk
besojnë. Deneen citon një prej këtyre
studentëve: “Për arsye se ne e shohim
njerëzimin – dhe si pasojë, institucio-
net e tij – si të korruptuar dhe egoist,
i vetmi person tek i cili mund të mbë-
shtetemi është vetja jonë. E vetmja
mënyrë që mund të shmangim dësh-
timin, të mos ndjehemi të lënë në
baltë, dhe në fund të mos zhytemi në
botën kaotike që na rrethon, është që
të kemi mjetet (sigurinë financiare)
për t’u mbështetur vetëm tek vetja”.

Problemi, argumenton Deneen,
nisi qysh në krye të herës. Filozofitë
greke dhe mesjetare vlerësuan lirinë,
por ato e kuptonin që, përpara se një
person të mund të ndihmonte në qe-
verisjen e shoqërisë, duhej që të ishte
në gjendje të qeveriste vetveten.
Njerëzit duhej të mësoheshin me
virtytin përmes institucioneve që nuk
i kishin zgjedhur – familja, feja, ko-
muniteti, normat sociale.

Kur komunizmi dhe fashizmi dë-
shtuan në shekullin 20, ky version i
liberalizmit u duk triumfues. Por ish-
te një fitore si ajo e Pirros, argumen-
ton Deneen.

Liberalizmi pretendon të jetë neu-
tral, por në të vërtetë është antikul-
turë. Ai i shkëput njerëzit nga natyra,

komuniteti, tradita dhe vendi. I shkë-
put nga koha. “Mirënjohja për të
shkuarën dhe detyrimet për të ardh-
men, zëvendësohen nga një ndjekje
pothuaj universale për kënaqësinë e
momentit”.

Një herë që familja dhe komuni-
teti lokal gërryhen dhe normat socia-
le shpërbëhen, individët mbeten
lakuriq dhe të pambrojtur. Ata
kërkojnë ngushëllim tek shteti. En-
den mes sistemeve jopersonale: kapi-
talizmi global dhe shteti i largët. Tek-
sa rendi social kalbet, njerëzit kapen
pas sigurisë që ofron autoritarizmi.
“Një tipar i totalitarizmit modern ish-
te se ai u ngjit dhe mori pushtetin për-
mes pakënaqësisë së izolimit dhe vet-
misë së njerëzve”, vëren ai. Deneen u
bën thirrje njerëzve që t’i dedikohen
komunitetit lokal – një lloj agraria-
nizmi i Uendell Berrit.

Libri i Deneen është i vlefshëm se-
pse ai fokusohet në problemin qen-
dror të kohës tonë. Debatet e rëndësi-
shme tani nuk janë për politikat. Janë
për vlerat dhe strukturat themelore të
rendit tonë social. Megjithëkëtë, ai
gabohet. Demokracia liberale ka ecur
mirë për 300 vjet. Nëse problemi do
të ishte vërtetë në rrënjët e saj, a nuk
do të ishte shfaqur më herët?

Vështirësitë burojnë jo në diçka
të qenësishme të liberalizmit, por nga
fakti që ne kemi neglizhuar rendin
moral dhe vizionin e dinjitetit njerë-

zor, që janë të mishëruar brenda vetë
liberalizmit. Siç e dinë ata që kanë
lexuar Xhon Stjuart Millin, Uollt Uit-
manin, Abraham Linkolnin, Vaslav
Havelin, Majkëll Novakun dhe Meir
Soloveiçikun, demokracia liberale
përmban një version të pasur të lulë-
zimit dhe solidaritetit njerëzor, të cilin
Deneen e fshin si me gomë, nga histo-
ria.

Liberal demokracia dhe rendi mo-
ral ngrihen mbi idenë që shpirtërat
formohen në liri dhe jo në servilizëm,
në zgjerim dhe jo në stanjacion. Mbi
idenë se institucionet tona themelo-
re – si familja, besimi, tradita dhe ko-
muniteti – na orientojnë drejt dashu-
rive më të mëdha dhe ëndrrave të
përbashkëta, të cilat më pas i ndjekim
në palestrën e madhe të lirisë.

Po, liberalizmi ndonjëherë ka ten-
sion me fenë, traditën, familjen dhe
komunitetin, që Deneen me të drejtë
i lartëson. Por liberalizmi nuk është
vrasësi i tyre. Në këto momente që
flasim, ka shërues komunitetesh në
qyteza dhe qytete, të cilët jetojnë
konkretisht vizionin liberal demok-
ratik të jetës së mirë – të ngulitur thel-
lë në komunitetet e tyre, dorëzuar në
idealet e tyre, duke u zgjatur dorën
komuniteteve të tjera, duke u rritur
në lirinë e tyre.

Nuk kemi pse kënaqemi me
vogëlsira.

Liberal
demokracia dhe
rendi moral
ngrihen mbi
idenë që
shpirtërat
formohen në liri
dhe jo në
servilizëm, në
zgjerim dhe jo
në stanjacion.
Mbi idenë se
institucionet
tona themelore
– si familja,
besimi, tradita
dhe komuniteti
– na orientojnë
drejt dashurive
më të mëdha
dhe ëndrrave të
përbashkëta, të
cilat më pas i
ndjekim në
palestrën e
madhe të lirisë

Si zhduken demokracitë? Nga David BROOKS

- E ajo shtëpi e madhe, e bukur,
mjedis Prishtine e kujt është? - e
pyeti Millosheviqi Rugovën gjatë
takimit të tyre në Beograd duke
aluduar në shtëpinë e tij në Velani.

- E imja, tha Rugova pothuaj
me gjysmë të zërit, thuase ai po i
këputej nga frika se po i rreshqiste
tapia nga duart.

- Shtëpi shumë e mirë! Unë nuk
e kam

një të tillë? - përfundoi Millo-
sheviqi me cinizmin e tij ndaj Ru-
govës. 

Mos harroni se kjo bisedë u zh-
villua në kohë bombardimesh të
NATO-s, kur populli i Rugovës po
therrej si kafshët nga bandat e Mil-
losheviqit... 

Pastaj erdhi një ditë kur presi-
denti e dinte diagnozën e tij që ish-
te kanceri i mushkërive, nga i cili u
kuptua se nuk kishte shpëtim. Pre-
sidenti kishte vetëdijën dhe kohën
e mjaftueshme që ta shkruante te-

stamentin dhe me vullnetin e tij
shtëpia t’i kthehej shtetit, popullit
dhe jo t’i mbetej familjes Rugova
pa dhënë asnjë cent të vetëm nga
djersa e tyre. Por, Rugova bëri sikur
harroi. Mbylli sytë dhe shkoi në
botën tjetër, sigurisht i kënaqur që
populli i tij kishte fituar lirinë, se-
pse presidenti ishte njeri i mirë, por
i kënaqur po ashtu, që fëmijët e tij
kishin fituar shtëpinë, sepse presi-
denti duhej të ishte edha baba i
mirë! Rugova ishte njeri i madh,
por jo aq i madh sa të mund ta ba-
lanconte interesin e shtetit dhe atë
të familjes, meqë duke pranuar
shtëpinë dhuratë po tregohej egoi-
st dhe lakmiçar.

Pastaj erdhën trimat e UÇK-së,
secili më grykës se tjetri dhe me
paratë e luftës e të popullit blenë
shtëpi e banesa, ndërkohë që po-
pulli nuk po gjente strehë ku ta fu-
ste kokën as përkohësisht, meqë
fshatrat e Kosovës pothuaj në tërë-

si ishin djegur dhe shkatërruar. Në
fatkeqësinë e popullit Rugova fi-
toi shtëpinë. Të mos harrojmë se
para Rugovës e kishte nisur Dema-
qi. Me të dalë nga burgu “populli” e
kishte bërë me kulm mbi krye. Pas
Rugovës e vazhdoi Bujar Bukoshi,
ish kryeministri në ekzil duke
ndërtuar shtëpi luksoze midis Pri-
shtine. Pastaj erdhi Ramushi me
përkrahësit e tij, tregtarët nga Peja
që ai i quan miq dhe ndërtoi shtë-
pinë më luksoze nga të gjithë në
këmbim të mbështetjes së tij për
tregëtinë e tyre herë të pastër e
herë të pistë. Ndërkohë Hashim
Thaçit shokët i blenë shtëpi të gat-
shme me paratë e tepruara nga
lufta! Ishte e habitshme se si te-
pruan para kur në luftë po na
mungonte armatimi dhe ushqimi,
sepse po na mungonin edhe pa-
ratë!!! Duhej blerë shtëpia Hashi-
mit, sepse tash ai ishte bërë (apo e
kishte bërë veten) kryeministër i

Kosovës. Jo vetëm Hashimi, por
pothuaj të gjithë antarët e shtabit
dhe komandantët e zonave e
rehatuan bythën e vet. Asnjërit
nuk po i binte ndërmend se nuk
ishin ata të vetmit që kishin luf-
tuar për Kosovën. Sepse pas lufte
dhe në flakë të luftës kishte qën-
druar e ishte përflakur një popull
i tërë. Sidoqoftë, populli mbeti të
rehatohej më vonë. Nuk është fja-
la për një popull tjetër, por pikëri-
sht për këtë popull që nuk po reha-
tohet ende as sot. Sepse, ky popull
ka shumë pyetje dhe kërkon po aq
përgjigje që nga varri i presidentit
Rugova e deri te zyra e presidentit
Thaçi.

(Mos ua ula pak si tepër veshët
teposhtë rugovistëve?! Aaa, të mos
u mbetet hatri! Jemi marrë vesh
që të jemi fer, të flasim pa qime në
gjuhë dhe veç kah del shpirti. Ru-
gova e nisi...) 

Diçka që pranoi ta bënte një

akademik në emër të patriotizmit,
pse mos ta bënin edhe këta shokët
e mi që ndaj këtij lisi s’ishin gjë
tjetër pos do stupca mali. 

Duroni rugovistë! Përtypuni
dhe pështymën që doni të ma
hedhni mua fytyrës gëlltiteni thel-
lë në fytin tuaj. Tregohuni se jeni të
moderuar, jo me këputje të shara-
sh siç bëni shpesh më zi se kastra-
vecat e Albinit, por me përuljen
para të vërtetës që nuk e luan as
topi. E kuptoj dashurinë e juaj të
madhe për njeriun tuaj të shënjtë,
por për mua dhe për njerëzit nor-
malë të këtij vendi, të shenjtë janë
vetëm njerëzit e gjallë, secili më
shumë se tjetri, të shenjtë janë dë-
shmorët, i shënjtë është çdo pikë
gjaku e dërdhur në luftë dhe i
shënjtë është qielli, toka dhe uji i
Kosovës.

*Autori është shkrimtar dhe
mjek , aktualisht jeton në Kanada

Rugova e nisi...
Liri LOSHI



Delvina KËRLUKU

Visar ADEMI lindi në Gostivar.
Shkollën fillore dhe të mesme e kreu
në vendlindje. Arsimin sipëror në Ti-
ranë, fakulteti Ekonomik. I renditur
në mesin e studentëve më të mirë,
në vitin 2004, Visar Ademi u nde-
rua me një diplomë MBA nga Lanca-
ster University, Mbretëria e Ba-
shkuar. Në vitin 2001, me një bursë
të dhënë nga Universiteti George-
toën. Ai përfundoi me sukses studi-
met post-diplomë në Biznes dhe Di-
plomaci Ndërkombëtare, në SHBA.
Ka punuar në UEJL, poashtu në
kompani prestigjioze në Londër. Ak-
tualisht po mban pozicionin e drej-
torit ekzekutiv të ‘Karrierës sime’, një
nga programet më inovative të nisu-
ra në Maqedoni. Ademi gjithashtu
punon edhe si konsulent
ndërkombëtar për programet e fi-
nancuar nga USAID dhe donator të
jashtëm. Njihet si analist i çështjeve
politike në vend. Është i martuar
dhe ka dy fëmijë.

KOHA: Z. Ademi, ju keni ngri-
tur zërin mbi problemet që i përka-
sin Maqedonisë. A është e lehtë të
flasësh në një kohë kur ligji dhe in-

stitucionet mbrojtëse të shtetit
nuk të mbrojnë?

ADEMI: Përgjithësisht Ballkani
është territor i vështirë për të gjithë
ata që duan dhe flasin të vërtetën, si-
domos kur je një kritikues i politikave
qeveritare dhe kur me paraqitjet e tua
mundohesh ta informosh dhe vetë-
dijësosh shoqërinë për të gjithë feno-
menet dhe devijimet negative që
ndodhin në atë shoqëri. Dhe Maqedo-
nia nuk është përjashtim i këtij rre-
gulli, sidomos kur ka një represalie të
të vërtetës që ka ndodhur gjatë kohës
të qeverisjes se VMRO-se me BDI-në,
kur të dy këto parti kishin pushtet ab-
solut mbi gjitha resurset në Maqedo-
ni. Ajo që është ndryshe tani kraha-
suar me periudhën komuniste kur
kishte internime, burgime si dhe vra-
sje për ato që mendonin dhe frymo-
nin lirisht është se tani internimi i
njerëzve dhe mendjeve te lira bëhet
nëpërmjet përjashtimit dhe kufizimit
të përfitimeve të tyre nga resurset pu-
blike si dhe shantazhet që u bëhen
kur komunikojnë dhe u thërrasin
mendjeve të tyre të lira dhe japin
mendim kritik për politikat qeverita-
re. Ajo që ishte akoma më evidentë
ne Maqedoni në këto 10-vitet e fundit

është se media si institucion dhe
platformë që gjithandej shërben për
promovimin e njerëzve dhe ideve kri-
tike u kthye në platformë që mbulon-
te dhe manipulonte të vërtetën. Jo
vetëm aq, por mediat anatemonin
njerëzit të cilët mendonin ndryshe.
Por tani të shpresojmë që ajo pe-
riudhë është e kaluar më dhe më në
fund vlerat e vërteta të promovuar
nga elitat intelektuale dhe politike do
të promovohen siç duhet në shoqëri.
Siç thonë shpesh qeverisja dhe elita
politike e një shteti është reflektim i
shoqërisë në atë shtet. Tani të shohim
nëse ne do të kemi mundësi dhe ka-
pacitet të krijojmë shtet ose do të
vazhdojmë të shkatërrojmë deri sa
nuk do ta kemi më. 

KOHA: Nga paraqitjet Tuaja
gjatë gjithë kohës, kemi vërejtur një
kontinuitet në qëndrime, pa marrë
parasysh se kush udhëheq me push-
tetin. Mund të na thoni, është e nder-
shme të jesh i paanshëm?

ADEMI: Te ne, pas shumë kohësh
janë shtrembëruar gjërat dhe mëny-
rat se si ne i perceptojmë dhe
gjykojmë mbi fenomenet shoqërore.
Ka një periudhë të gjatë që gjërat që
janë normale duken si përjashtime
dhe përjashtimet janë kthyer rregul-
la. Sot, të kesh mendime të pavarura
duket anormale në një kohë që an-
shmëria, serviliteti dhe përkulja janë
kthyer në gjëra normale që më herët
janë dukur si vlera të huaja. Në këtë
koncept është e vështirë të mbijetosh
gjithsesi njeri është mirë të ngelën
rob i principeve të veta sepse vetëm në
atë mënyrë mund te ris kredibilitetin
dhe vlerën e mendimeve dhe ideve
të veta. Por e vërteta është që
ndonjëherë kur je i kushtëzuar me
punësimin se a ke mundësi të thuash
të vërteten. Është po ashtu e vërtetë
që në Maqedoni, pavarësia intelek-
tuale kalon nga barku dhe xhepi dhe
jo nga mendja sepse modeli i kushtë-
zimit për të mbajtur punën ose për
tu punësuar është shume i madh në
një kohë që pa punësia është shume
e madhe. Unë shpesh edhe tani pye-
tem se si do të kishin reaguar prindë-
rit e mi sot nëqoftëse do të shan-
tazhoheshin me humbjen e punës
kur tu kërkohej të përkrahin dhe të
dilnin nëpër mitingjet partiake në
ndër kohë që kishin dy studentë si 20
vite më herët dhe kur vareshin nga
paga shtetërore (nena ishte mësuese
dhe babai punëtor medicinal). Akoma
pyetja dhe dilema tek unë është e
madhe, se si do veprohej. Do ndiqej
mendja dhe shpirti kritik ose mirëqe-
nia e familjes. 

KOHA: Asnjë politikë në botë nuk
do të mund ti shkatërronte institu-
cionet siç ka bërë ajo në Maqedoni? 

ADEMI: Në 10-vjeçarin e fundit
është bërë masakrim institucional. U
bë "inzhenjering rivers" duke kthyer
partinë më të rëndësishme se insti-
tucionin dhe duke zëvendësuar disa
nga funksionet e institucioneve me
ato të partisë. Partia u kthye si institu-
cion ku njerëzit kërkonin të drejtat e
tyre kushtetuese prej punësimit deri
te tenderët për shërbimet publike. Kjo
bëri që institucionet të dobësohen,
por ama partia të forcohet. Njëlloj si
në kohën e komunizmit kur partia ish-
te më e rëndësishme se shteti. Reali-

sht, në këtë 10-vjeçar ne ringjallëm
komunizmin në formën dhe veprimin
e saj më të vrazhdë por kësaj radhe
me të vetmin ndryshim që sot kemi si-
stem shumë-partiak pra u shtuan par-
titë që zëvendësonin dhe zhvatnin in-
stitucionet. Institucione të partizuara
me përfaqësim të dobët, pa ide dhe
me anshmëri veprimi bëri që njerëzit
edhe pas 25 viteve të pyetën nëse vër-
tete komunizmi si ideologji ishte më
i mirë se demokracia dhe nëse ky sh-
tet vërtetë meriton të ekzistojë. Tani i
ngelet kësaj klase politike të bej de-
toksifikimin partiak te institucioneve
njëlloj siç bëjnë njerëzit pasi kanë
ngrënë shumë pas festave të fund vi-
tit.

KOHA: Si ekonomist, çfarë i
duhet konkretisht Maqedonisë që të
përmirësojë ekonominë e shtetit,
dhe me këtë edhe jetën e qytetarit të
rëndomtë?

ADEMI: Duhet që të implemen-
tojë tre principe universale që nuk
kanë shumë të bëjnë me pjesën tek-
nike dhe ekonomike, por janë shumë
të rëndësishme për çdo qytetar: tran-
sparenca, llogaridhënia si dhe qëlli-
met e sinqerta. Duhet të instalohet
transparenca në çdo aktivitet dhe
projekt që planifikon dhe realizon qe-
veria. Pastaj duhet të japin llogari për
çdo shpenzim që harxhojnë nga pa-
ratë e taksapaguesve në Maqedoni
dhe në fund të keni qëllime dhe plan
të sinqerte për zhvillimin ekonomik të
vendit. Sa i përket pjesës teknike men-
doj se qeveria duhet të fokusohet në
katër shtyllat kryesore: përkrahje tek-
nike dhe financiare te sektorit të ek-
sportit, tërheqja e investimeve të
huaja por kësaj radhe kompani që
duan të integrohen realisht në eko-
nominë e vendit dhe jo nëpër ishujt
ekonomik që krijoj qeveria e kaluar, të
promovoj dhe përkrah sipërmarrësin
si instrument i vetëm i qëndrueshëm
për vetëpunësim si dhe përkrahja e
të rinjve që do të zhvillojnë produkte-
ve dhe shërbimeve inovative.

KOHA: Sot, institucionet arsimo-
re, veçmas Universitet janë vend për
të përfituar dije, biznes, apo?

ADEMI: Shihni është trend global
që ka një rënie të arsimit kjo veçanë-
risht e saktë në fushën e përmbajtjes
të programeve dhe përçimit të dijes.
Maqedonia nuk është përjashtim i kë-
tij trendi. Por ajo që është shqetësue-
se këtu është përqindja e lartë e per-
sonave të ashtuquajtur të
“analfabetëve funksional", nxënës që
njohin shkronjat por nuk dinë të zhvil-
lojnë fjali me to. Kjo është shqetësue-
se se këto njerëz nesër do të udhëhe-
qin me resurset publike dhe
institucionet e krejt shtetit dhe do të
marrin pozicione të larta nga të cilët
varet mirëqenia e këtij shteti. Tani si
mund ti besosh dikujt me kaq shumë
përgjegjësi kur ato formimin e tyre
profesional e kanë të dyshimtë. 

Po ashtu është e vërtetë që një
kontribut të madh në rënien e cilësisë
së arsimit kanë edhe vet institucione
e dijes por edhe partitë politike. Të
dytët sepse kanë mbushur amfitea-
trot dhe klasat me njerëz te dështuar
politikisht që kanë gjetur strehim
duke u kthyer ne profesorë dhe ligjë-
rues nëpër institucione të privatizuar
dhe politizuara të dijes, ndërsa këto te

Në 10-vjeçarin e fundit
është bërë masakrim
institucional. U bë
"inzhenjering rivers"
duke kthyer partinë më
të rëndësishme se
institucionin dhe duke
zëvendësuar disa nga
funksionet e
institucioneve me ato të
partisë. Partia u kthye si
institucion ku njerëzit
kërkonin të drejtat e tyre
kushtetuese prej
punësimit deri te
tenderët për shërbimet
publike. Kjo bëri që
institucionet të
dobësohen, por ama
partia të forcohet.
Njëlloj si në kohën e
komunizmit kur partia
ishte më e rëndësishme
se shteti...
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parët sepse panë mundësi që me rritjen e
numrit të të regjistruarve të risin sasinë
dhe numrin e studentëve. E gjithë kjo që të
risin profitabilitetin e tyre, por duke ulur
ndjeshëm cilësinë e arsimit. Kjo është
shumë e dëmshme për të gjithë në një afat
pak më të gjatë sepse të gjithë të rinjtë që
kanë pak më tepër cilësi do të ikin nga Ma-
qedonia për shkak se do te stimulohet dhe
përkrahet serviliteti dhe përkatësia partia-
le në vend të cilësisë dhe të tjerët do të
imigrojnë nga shteti duke e kthyer Maqe-
doninë oazë e njerëzve pa ambicie dhe
sukses që me vonë do të krijojnë reperku-
sione të mëdha për vetë qëndrueshmë-
rinë e shtetit.

KOHA: Maqedonia diskuton për
reformat integruese në BE dhe NATO. Ju
besoni se Maqedonia është në rrugë të
drejtë që të jetë pjesë e strukturave eu-
roatlantike?

ADEMI: Përveç kritereve për reforma
që kanë vendosur çdonjëra nga institucio-
net ku ne duam të aderojmë NATO më
tepër se çdo institucion tjetër vlerëson dhe
vendos mbi parimet politike për një shtet
kandidat. Tani besoj se NATO-s më tepër se
çdo institucion tjetër është i interesuar që
në Ballkan të ketë siguri dhe stabilitet po-
litik prandaj mbase është mirë për rajo-
nin që Maqedonia të jetë anëtare e plotë e
NATO-s, sepse bashkë me Bosnjën akoma
përbëjnë rrezik për shpërbërjen e shtetit
për shkak se ndër vite kanë krijuar institu-
cione të partizuara, siguri të brishtë dhe
stabilitet shpeshherë të kushtëzuar nga
çdolloj marrëveshje që bëhen në emër të
demokracisë. Ne kemi dhënë prova të
mjaftueshme që nuk dimë të ndërtojmë
shtet prandaj ndërhyrja e këtyre institu-
cioneve multinacionale dhe me ekspe-
riencë të madhe duhet të na ndihmojnë në
zhvillimin e mëtutjeshëm të shoqërisë.

KOHA: Maqedonia është nën ethet e
ndryshimeve. Cilat do të duhet të jenë
hapat e parë për të bërë ndryshime edhe-

pse është zgjedhur një Qeveri e re?
ADEMI: Duhet të bëj gjithçka që nuk

bëri qeveria e kaluar. Domethënë duhet
t’u kushtoj prioritet që të punoj në depar-
tizimin e institucioneve, duhet të krijoj per-
spektivë ekonomike më të mirë për qyte-
tarët e saj, të siguroj implementim të
paanshëm të ligjit, të krijoj kushte për zh-
villim demokratik dhe mbi të gjitha të
përkrah mendimet kritike të shoqërisë ci-
vile ndaj politikave të saj por dhe të krijoj
kushte të drejta për zhvillim të paanshëm
te mediave vizive dhe te shkruara në shtet. 

Por, mbi të gjitha prioritet mbi priorite-
tet është të përmirësoj cilësinë e arsimit
sepse arsimi ka rënë shumë dhe që efektet
e saja negative do të na kushtojë të gjithë-
ve ne si shoqëri. Ajo që duhet bërë është
reformimi i programeve akademike të
shkollave të mesme teknike dhe atyre të
përgjithshme nëpërmjet programeve të
partneritetit ndërmjet institucioneve ar-
simore dhe sektorit privat, të përmirësohet
cilësia e mësimdhënies nëpërmjet trajni-
meve të vazhdueshme të stafit akademik
si dhe përmirësimi i aftësive praktike
nëpërmjet realizimit të praktikave tek
kompanitë e sektorit privat për nxënësit
dhe studentët. 

KOHA: Cilat i shihni si më të rëndësi-
shme, ndryshime në sistemin e arsimit, si-
stemin ekonomik, atë të drejtësisë, ad-
ministratë, siguri dhe kundërzbulim...?

ADEMI: Të gjithë kombinuar së ba-
shku. Ne kemi bërë aq shumë devijime
dhe deformime në çdonjërën nga këto si-
steme, të cilat Ju i theksoni saqë qeveria
nuk ka luksin që të merret vetëm me
njërën ose disa nga këto, por me tërësinë e
saj. Por siç thashë më sipër, sistemi i arsimit
është më i rëndësishmi dhe më prioritet të
lartë. Sepse atje në sistemin e arsimit
krijohet “brumi" i të gjithë këtyre profesio-
nistëve që Ju përmendni. Nëqoftëse ne
krijojmë sistem të arsimuar që nuk duron
mendim kritik dhe të pavarur me kompe-

tenca që lënë shumë për të dëshiruar kjo
do të sjell që të kemi joprofesionalizëm në
çdonjërën nga fushat e lartpërmendura.
D.m.th do të kemi gjyqtarë të varur nga
politika, sipërmarrës te paarsimuar që rea-
lizojnë profit vetëm për shkak të fatit ose
produktit unik dhe krijojnë modele jo
shumë të qëndrueshme, do të kemi admi-
nistratë që varet nga përkatësia partiake
dhe ka për bazë servilitetin dhe shërben
partinë ne pushtet por jo edhe qytetarët e
saj. Ky sistem i bazuar në antivlera është in-
staluar vite me radhë këtu në Maqedoni,
prandaj besoj se ka ardhur koha qe të
reformohet i gjithë sistemi në tërësi dhe jo
pjesë të saj.

KOHA: Më e dëmshmja për një biz-
nes është mbajtja e tij nën presionin e
vazhdueshëm të kontrolleve, duke e kon-
sideruar të dyshuar dhe duke e zbatuar
politikën fiskale të fokusuar vetëm mbi
atë?! Si ndodh te ne?

ADEMI: E përmendëm se partizimi i
institucioneve publike domosdo do të ketë
efekt spiral edhe në fushat e tjera të jetës
dhe sektori privat ose biznesi nuk mund të
ngelin jashtë këtij ndikimi. Ajo që mua me
shqetëson është kontrollet selektive dhe
gjobat që u vihen bizneseve vetëm se janë
të afërt me njërën ose tjetrën parti. Mbase
ato detyrohen të përkrahin parti të veçantë
duke u shantazhuar ose duke marrë pjesë
ne prokurime publike dhe më pas dety-
rohen të përkrahin ndonjë provenience
politike. Kjo duhet të mbaroj sa më sh-
pejtë. Shteti është aty për të qenë dore e
padukshme, rregullator i lojës, te vendos
rregulla dhe të siguroj lojë fer dhe të paan-
shme që të mund që kompanitë të garojnë
mes veti që të mund të krijohen biznese që
nesër do të konkurronin ne tregje rajona-
le dhe globale. Por duke e shantazhuar biz-
nesin, e gjobitur atë dhe e detyruar që të
korruptoj punonjës administrate për shër-
bime që edhe ashtu i takojnë nuk krijohet
sistem i qëndrueshëm dhe biznese të suk-

sesshme që do të mund të investonin kapi-
talin e tyre ne shtet.

KOHA: Një ekonomist mund ta sh-
prehë me zë të lartë se i vetmi qëllim kup-
timplotë i biznesit fitimprurës është mak-
simizimi i fitimit të tij. Por, kjo nuk i
tingëllon e vërtetë ndonjërit që ka futur
“qeverinë" në biznesin e tij?

ADEMI: E theksova më lart se të dyja
garniturat e partive maqedonase krijuan
grupin e tyre të oligarkëve ose bizneset të
afërta me ta që të mund të financojnë më
tutje partitë. Ashtu bëri edhe e majta
(LSDM) me privatizimin ne fillim të viteve
të 90-ta kur kapitali dhe prona shoqërore
kaloj nga menaxhimi publik në atë privat
duke Ju dhëne pronat shoqërore persona-
ve të afërt me partinë ne pushtet. Të njëjtën
bëri edhe e djathta (VMRO) nëpërmjet
projektit “Shkupi 2014" duke subvencio-
nuar dhe financuar me paratë e qytetarë-
ve kompani të afërta me proveniencën e
djathtë. Këto biznese që kanë përfituar nga
afërsia me partitë ne pushtet pastaj
nëpërmjet ligjeve dhe rregulloreve kanë
krijuar presion qeverisë që të vazhdoj po-
zicioni i tyre favorizues në treg. Shpesh
kemi pengesa tarifore dhe jo-tarifore që u
imponohen bizneseve vetëm për të mbroj-
tur një kompanie të veçantë. Vetëm partitë
shqiptare ngelen jashtë kësaj gare edhe
pse BDI ndoshta mund të ketë përfituar
pak por fitimi i saj është margjinal nga
shumat milionëshe që kanë bërë partitë
Maqedonase. 

KOHA: Cila është jeta juaj jashtë Uni-
versitetit dhe mediave, ose koha e lirë që
më shumë përkushtoheni?

ADEMI: Kohëve të fundit kam qenë
shume i angazhuar me konsulentë jashtë
Maqedonie. Kam punuar për USAID në
Ballkanin perëndimor për të vlerësuar
projektet nga fushat prioritare për të fi-
nancuar projekte që do të ndihmonin
ngritjen e këtyre shteteve në fushat e për-
caktuara. T

ani kohëve te fundit kam lëvizur duke
krijuar një profil ndërkombëtar dhe inter-
nacional duke shërbyer edhe si konsulent
i tyre edhe në Tanzani, Afrikë, që më ka
bërë akoma më të vlerësuar si dhe për të fi-
tuar nga eksperienca kultura dhe zakonet
e shteteve qe shpesh janë të huaja për kul-
turat tona. Kohën e lirë shpesh e shfrytëzoj
për tu marrë me sport ose edhe udhëtime
ne vende që nuk i kemi frekuentuar më
herët. Ajo që do ngelën gjithmonë në jetë
do jenë njohjet e reja, kulturat e ndryshme
si dhe dijet që fitohen nga interkacioni me
njerëz të ndryshëm nga vetja dhe të gjithë
të tjerat do harrohen shpesh. Shfrytëzoj
rastin qe lexuesve te Juaj të Ju uroj Vitin e
Ri me shpresën që sivjet edhe ato të kenë
një vit më të qetë politikisht, por më të pa-
sur me eksperienca të reja dhe perspekti-
va unike jo të përjetuara më herët.
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Presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq tha në Llaple Sello , afër Prish-
tinës, se investimet në ekonominë e
Kosovës e Metohisë dhe punësimi i
serbëve përbëjnë rëndësi prioritare
për Serbinë, e cila është e gatshme
të ofrojë të gjitha lehtësitë e mund-
shme që biznesmenët serbë të inve-
stojnë në Krahinë, siç raportojnë
mediat serbe të jetë shprehur ai.
“Mund edhe të subvencionojmë
dhe këtu s’ka asnjë problem për ne”,
ka thënë Vuçiq gjatë bisedës me
serbët në Llpale Sello, të cilët gati
me një zë janë shprehur se për të
mbetur në Kosovë ka nevojë për më
shumë vende pune, shkolla, mjekë
... dhe shumëçka tjetër që nevoji-
tet për një të ardhme të qëndruesh-

me. Siç citohet të jetë shprehur ai
“këta nga Prishtina kohë pas kohe
shfryjnë me këtë gjë, meqë sikur
duan të tregojnë në vend se janë
shtet, dhe, kur duhet vetëm ta
mbyllin një zarf, duhet të vënë 22
vula dhe nuk di çfarë tjetër, man-
dej edhe 13 pulla këshilloji e asil-
loj...”. "Nuk ka problem, ngjitni që
të 13 pullat, 70 vulat, nëse ajo firmë
serbe do të punësojë disa serbë në
Kosovë e Metohi”, ka thënë Vuçiq.
Detyra jonë është të miratojmë ak-
tin nënligjor me të cilin do të mund
t;u thuhet biznesmenëve që të inve-
stojnë aq sa t’u jepet për punësim
në Serbi, për vend të punës, e kjo

shkon deri në 50 për qind nga inve-
stimi i përgjithshëm... Ai ka shtuar
se ka gatishmëri edhe për lehtësi
shtesë, nëse ai investim realizohet
në Kosovë e Metohi. Prandaj kemi
nevojë për forcim të mëtejshëm të
ekonomisë serbe dhe duhet të for-
cojmë bizneset vendëse dhe sekto-
rin e biznesit. Sa i përket punësimit,
askush nga Gjermani, Austria, Zvi-
cra e as ndokush nga miqtë tanë
nuk do të investojë këtu, deri sa të
kemi raportet e pazgjidhura, statu-
sin e pazgjidhur dhe çdo gjë tjetër.
“Ata nuk vijnë në një ambient të pa-
sigurt, ndryshe ndodh në Serbinë
qendrore (siç e quan Beogradi zyr-

tar Republikën e Serbisë), në Ser-
binë qendrore duan të vijnë, këtu
nuk duan të vijnë dhe të mos ju
gënjej e t’ju them do të vijnë, kur të
bisedoj me Xi Gjinpengun ose me
Angela Merkelin, të vijnë investi-
torë në Shillovë ose në Ranillug.
Nuk vijnë”, ka thënë Vuçiq. Nuk do
të vijnë, thotë Vuçiq, sepse nuk
është zgjidhur statusi i Kosovës, nuk
e dinë kujt t’i drejtohen ose kanë
qëndrim tjetër nga ai që kemi ne,
ose kanë qëndrim tjetër nga ai që ka
qeveria në Prishtinë, ka thënë Vuçiq,
transmeton Koha.net. “Prandaj kaq
kohë kam insistuar që të provojmë
të gjejmë çfarëdo zgjidhje kompro-
mise dhe nga kjo nuk do të heq
dorë. Meqë të gjithë bëhemi peng
të mungesë së guximit dhe të pa-
vendosmërisë sonë”, është shprehur
Vuçiq, transmeton Koha.net. Por,
ajo që mundemi është të bëjmë
subvencione shtesë dhe të har-
tojmë rregulla të veçanta për inve-
stime të biznesmenëve serbë, ka
ripërsëritur ai. Vuçiq u ka thënë
serbëve të tregojnë se ku kanë ne-
vojë për infrastrukturë, ndërsa shte-
ti do t’iu ndihmojë, raportojnë me-
diat serbe.

Nuk do të vijnë, thotë Vuçiq,
sepse nuk është zgjidhur statusi i
Kosovës, nuk e dinë kujt t’i
drejtohen ose kanë qëndrim
tjetër nga ai që kemi ne, ose kanë
qëndrim tjetër nga ai që ka
qeveria në Prishtinë
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Përfaqësues të bizneseve në
Kosovë, vazhdimisht, kanë kërkuar
nga Qeveria e Kosovës mbrojtjen e
produkteve vendore apo krijimin e
një konkurrence të barabartë me
produktet e importuara nga ven-
det e rajonit. Në këtë kuadër, Mini-
stria e Tregtisë dhe Industrisë në
fund të vitit të kaluar ka vendosur
disa taksa për industrinë e miellit
dhe tullave ndërtimore, të cilat im-
portohen nga shteti i Serbisë, për
shkak se në tregun e Kosovës kanë
ardhur me çmim më të lirë sesa
kostoja e prodhuesve vendorë.
Drejtori ekzekutiv i Klubit të
Prodhuesve të Kosovës, Astrit
Panxha, ka thënë për Radion Evro-
pa e Lirë, se marrja e këtyre vendi-
meve ka qenë e nevojshme pasi,
sipas tij, në tregun e Kosovës këto
produkte kanë ardhur me çmim
nën koston e prodhimit. “Do të
thotë, këto produkte janë subven-
cionuar nga shteti i Serbisë që të
shiten në Kosovë me çmime të lira.
Këto praktika nuk janë të drejta në
tregti dhe dëmtojnë tregun ven-
dor, në këtë rast Kosovën. Në këtë

rast, tarifat shtesë që janë vendo-
sur në këto produkte nga Ministra
e Tregtisë dhe Industrisë janë tari-
fa vetëm që i bëjnë konkurrente
këto produkte me produktet ven-
dore”, ka thënë Panxha. Madje, si-
pas tij, prodhuesit e miellit dhe tul-
lave ndërtimore kanë kapacitete
që të mbulojnë tregun e Kosovës.
Në muajin tetor të vitit të kaluar
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
ka vendosur që mielli që impor-
tohet nga Serbia në Kosovë, të pa-
guajë 0.04 cent për çdo kilogram.

Kurse në muajin dhjetor, po ashtu,
të vitit të kaluar kjo ministri ka
marrë vendim për vendosjen e ma-
sës së përkohshme për dy centë në
tullat ndërtimore që importohen
nga Republika e Serbisë në Repu-
blikën e Kosovës. Sipas Ministrisë
së Tregtisë dhe Industrisë, efekti i
këtyre masave mund të vërehet
më së miri në aspektin statistikor.
Te tullat vërehet një rënie e impor-
tit prej 12.5 për qind nga viti 2015
deri në vitin 2017, ndërsa rritje e
eksportit prej 79 për qind nga viti

2015 deri në vitin 2017. Ndërsa, te
mielli, thuhet në një përgjigjeje të
kësaj ministrie për Radion Evropa
e Lirë, “vërehet një rënie e importit
prej 61 për qind nga muaji tetor
2017 deri në muajin dhjetor 2017”.
Edhe përfaqësues të kompanive
prodhuese të tullave në Kosovë
vendimin e ministrisë e vlerësojnë
në dobi të kompanive vendore, por
që, sipas tyre, efektet e këtyre ma-
save mund të vërehen në muajin
mars, pasi si֛ thonë, në këtë pe-
riudhë nuk ka ndërtime. 

Albin Kurti, kandidati i
vetëm në garën për kreun e
Vetëvendosjes është
rizgjedhur në krye të saj me
gati 99% të votave. Më pak se
1 për qind e aktivistëve të kë-
saj force politike u deklaruan
kundër themeluesit te saj dhe
akoma më pak abstenuan. Në
njoftimin e Vetëvendosjes
përcillen falenderimet për të
gjithë aktivistët e përfshirë në
menaxhimin dhe administri-
min e zgjedhjeve të brendsh-
me dhe përkushtimin e tyre
në mbarëvajtjen e këtij proce-
si. Por të dorëhequrit nga par-
tia nuk u benë pjesë e votimit.
Në mesin e atyre që zgjodhën
të mos votojnë ishin Visar
Ymeri, Dardan Molliqaj e Dar-
dan Sejdiu, ndërsa Shpend
Ahmeti e ushtroi të drejtën e
tij vetëm pak minuta përpara
se qendrat e votimit te mbyl-
leshin. Polemikat përsa i
takon pjesëmarrjes, ashtu siç
pritej, nuk munguan. Sipas
ish-aktivistes, Teute Rrusta,
Lëvizja Vetëvendosje ka rreth
30 mijë anëtarë, por në
zgjedhje, nga sa pretendon
ajo nuk morën pjesë as 30 për
qind e tyre. “Vonesa në pu-
blikimin e të dhënave ma
konfirmoi shqetësimin e
shumë aktivistëve që sot më
telefononin. Sipas tyre, numri
i daljes është nën 30%. Lufta e
shpikur nuk mobilizon aktivi-
stë politikë. Kjo është edhe
një dëshmi më tepër që Lë-
vizja ka pasur organizatë”,
është shprehur Rrusta. Votimi
që i kthen Albin Kurtit timo-
nin e forcës politike së krijuar
prej tij përpara 13 viteve, kon-
firmoi nga ana tjetër
përçarjen e thellë në radhët e
Vetëvendosjes, që kërcënon ta
çojë atë drejt ndarjes, siç pa-
rashikojnë shumë analistë.
Pikërisht grupi i atyre që
munguan, i drejtuar nga Yme-
ri, besohet se do të jetë ai që
do të formojë partinë e re.

Drejtori ekzekutiv i
Klubit të Prodhuesve
të Kosovës, Astrit
Panxha, ka thënë për
Radion Evropa e Lirë,
se marrja e këtyre
vendimeve ka qenë e
nevojshme pasi, sipas
tij, në tregun e
Kosovës këto
produkte kanë ardhur
me çmim nën koston
e prodhimit

S'ka më import falas 
nga Serbia

MULLISTËT MIRËPRESIN VENDIMIN 

Edhe Shoqata e Mullisëve të Kosovës e ka mirëpritur
këtë vendim, sipas të cilëve, me vite të tëra mielli nga
Serbia ka rrezikuar prodhuesit e grurit në Kosovë.
Muhamet Ferizi, kryetar i kësaj shoqate, ka thënë për
Radion Evropa e Lirë, se disa herë për këtë çështje
janë ankuar në institucionet e Kosovës. “Ky është
vendim shumë real. Kësi lloji masash duhet të
marrin edhe për degët tjera, ngase Serbia është e
interesuar që të pengojë në çdo lëmi, një ndër to
është edhe industria e miellit”, është shprehur Ferizi.

Ndryshe, shteti i Serbisë mbetet partneri kryesor në
tregun e Kosovës. Vetëm gjatë nëntë muajve të vitit
të kaluar, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në
vlerë prej mbi 300 milionë euro, derisa, eksportet e
Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrijnë
vlerën e jo më shumë se 35 milionë eurove. Me qëllim
të mbrojtjes së industrisë vendore dhe interesave të
Republikës së Kosovës, që nga viti 2014 ekziston Ligji
për masat anti-damping dhe masat
kundërbalancuese. 

Albini
rizgjidhet
kryetar, merr
99% të votave

Nuk investon kush për serbët pa status të zgjidhur
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Shiti alkool në
publik, i krishteri
rrihet 36 herë me
kamxhik
Një i krishterë indonezian është
fshikulluar publikisht me kamxhik të
premten për shitjen e alkoolit, që
konsiderohet shkelje e ligjit islam.
Jono Simbolon pësoi dhimbje të
tmerrshme teksa një oficer fetar i
maskuar e goditi në shpinë me një
shkop, në një skenë të improvizuar
jashtë një xhamie në kryeqytetin
Banda Aceh. Atij i thanë se kishte
shkelur ligjin e njohur në nivel lokal
si Kanun. Për këtë, ai u dënua me 36
fshikullime duke shmangur një dë-
min të gjatë në burg. Simboloni është
i treti i krishterë që vuan një veprim
të tillë që kur filloi zbatimi i ligjit
islam dhe iu dha një autonomi e
veçantë në 2001.
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AC/DC dhe Andrei Rieu ia
kanë dalë të mbushnin me kon-
certet e tyre në sheshin e madh
"Piata Constitutiei" në Bukuresht,
me rreth 60.000 vetë. Por prote-
sta masive të shtunën solli edhe
më shumë njerëz në këtë shesh e
në bulevardin që të çon drejt "Pal-
latit të Popullit", ndërtesa e parla-
mentit të sotëm rumun. 100.000
vetë dolën në rrugë. Dhjetë prej
këtyre demonstruesve nuk dal-
loheshin me grumbullit të
njerëzve të shtunën, por ata kanë
qenë në qendër të vëmendjes së
shtypit në ditët e shkuara. Ata
kanë ardhur me këmbë nga qyte-
ti Cluj në Transilvani në kryeqytet.
Sorin Bobis, i cili e ka organizuar
këtë demonstratë tha në
mbrëmjen para protestave. "Kur
njerëzit bëjnë 450 kilometra me
këmbë që t'u dëgjohet zëri, për të
shprehur pakënaqësinë e tyre me
qeverinë, do të ketë edhe disa
mijëra bukureshtas të tjerë që do
të ndërpresin aktivitetet e
fundjavës për të protestuar". Në
të vërtetë erdhën më shumë vetë

se në fillim të protestave, në dhje-
tor. Qeveria e drejtuar nga partia
PSD në kohë rekord ndërmori
atëherë vendime që e vënë në
pikëpyetje pavarësinë e sistemit
të drejtësisë. Mes këtyre vendi-
meve edhe atë që parasheh që të
dyshuarit të jenë prezentë, kur të
merren në pyetje viktimat, kon-
trollet mund të bëhen vetëm pas
njoftimit të dërguar më parë tek
personat e prekur, provat e video-
ve mund të shpallen të pavlefsh-
me dhe paraburgimi në raste
akuzash korrupsioni do të bjerë si
masë. Madje mes deputetëve me
probleme juridike diskutohet
mundësia, që abuzimi me postin
të mos shihet si vepër penale,
nëse nuk tejkalohet një kufi fi-
nanciar i caktuar. Kjo ka ndezur
zemërimin e njerëzve. Shumë

vetë kanë ardhur nga zona, ku je-
ton pakica hungareze. Megjithë-
se ka tensione për shkak të kërke-
save për pavarësi në këtë rajon,
dallimet kulturore apo gjuhëso-
re nuk luajtën ndonjë rol në pro-
testa. Peter Ecksetin-Kovacs, për-
faqësues i partisë së Pakicës
hungareze në Rumani (UDMR)
ka marrë me vete në Bukuresht të
gjithë ata që donin të protesto-
nin, madje me parulla në dy
gjuhë. "Ne duam drejtësi, gënje-
shtarët nuk duhet të ulen tek le-
vat e pushtetit", thotë ai. Kovacs
është një nga politikanët e pakët
që ishin mes demonstruesve. De-
monstruesit e tjerë edhe ata që
erdhën nga Cluj gjetën dyert e
mbyllura, si në selinë e PSD-së
ashtu edhe të partnerit të koali-
cionit qeverisës, partisë pseudo-

liberale, ALDE. Oferta e këtyre dy
partive për dialog ishin dyert e
mbyllura. Zëdhënësi i partive po-
pullore europiane, EVP, Siegfried
Muresan, eurodeputet thotë se
në një situatë të tillë vendi i një
politikani është mes njerëzve.
"Posti i politikanit është i përkoh-
shëm, në radhë të parë ti je qyte-
tar". Muresani, një politikan me
origjinë rumune erdhi në Buku-
resht për shkak të protestave. Ai e
kupton pakënaqësinë e demon-
struesve. "Vitin e kaluar bëhej
fjalë për ligje amnistie. Tani
bëhet fjalë për kufizimin e pa-
varësisë së prokurorëve e gjykatë-
sve dhe dobësimin e autoritetit
antikorrupsion, DNA. Njerëzit
dalin në rrugë për t'i dhënë sinjal
politikës- ne nuk e pranojmë
këtë". (DW)

Matjet e reja konfirmojnë
ndryshimin e klimës:
2015, 2016 dhe 2017 janë

vitet më të ngrohta që nga fillimi
i matjeve. Këtë e ka hulumtuar Or-
ganizata Botërore e Motit, WMO.
Viti më i nxehtë ka qenë 2016.
Grumbullimi i viteve veçanërisht
të nxehta është një shenjë e qartë
e ndryshimit të klimës, shkaktuar
nga rritja e përqendrimit të gazra-
ve të dëmshme në atmosferë, ko-
munikoi WMO në Gjenevë. 2017
ashtu si edhe viti 2015 ka pasur
një temperaturë rreth 1.1 gradë
mbi atë të kohës paraindustriale.
Dallimi mes këtyre dy viteve në
statistikë nuk është i spikatur.
Ndërsa në 2016 ka pasur një tem-
peraturë plus sipas të dhënave të
fundit rreth 1.2 gradë. Sikurse dek-
laron më tej organizata shkenco-
re e OKB-së për motin, temperatu-
ra - krahasuar me mesataren e
viteve 1981 deri më 2010 - vitin e
kaluar ka qenë 0.46 gradë më e
lartë. "Gradët e ngrohjes së tempe-

raturës gjatë tre viteve të kaluara
janë të jashtëzakonshme", tha sek-
retari i përgjithshëm i Organizatës
Botërore të Motit (WMO) Petteri
Taalas. "Ngritja në arktik është
mjaft e spikatur". Kjo do të ketë
pasoja edhe ndaj motit në rajone
të tjera. Ndryshe nga viti 2017 në
dy vitet paraprirëse dukuria e mo-
tit El Nino ka influencuar në tem-
peraturat e larta mesatare, sipas
WMO. Një tipar i El Niño është

rritja e temperaturës së ujit të de-
tit, gjë që influencon ndaj motit.
Në fillim dhe në fund të vitit të ka-
luar La Nina - e kundërta e El Nino
është vrojtuar me një efekt ftohës.
Megjithatë 2017 ka qenë viti më i
ngrohtë i matur ndonjëherë i La-
Nina-s. Në SHBA viti i kaluar për
shkak të motit ekstrem me ura-
gane ka pasur dhe dëme të
mëdha si asnjëherë më parë,
theksoi Taalas. edhe vende të tje-

ra kanë përjetuar më shumë vër-
shime dhe thatësira. Gjetjet e
WMO-së bazohen në të dhëna
nga pesë agjencitë kryesore
ndërkombëtare të motit: Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration në SHBA, Agjencia
Hapësinore NASA, Met Office bri-
tanike, Qendra Europiane për Pa-
rashikimin Afatmesëm të Motit
dhe Agjencia japoneze e Meteoro-
logjisë.

Vazhdon operacioni
“Dega e Ullirit”
Forcat e Armatosura Turke (TSK) në
kuadër të operacionit “Dega e Ullirit”
në Afrin të Sirisë, nga Kilisi në Turqi
sulmojnë pozita të terroristëve të
PYD/PKK në rajonin në fjalë. Në ditën
e tretë të operacioneve në të cilat mar-
rin pjesë edhe pjesëtarë të Ushtrisë
së Lirë Siriane (ULS), është ofruar
mbështetje shtesë e njësiteve që për-
parojnë drejt objektivave në Afrin.
Përveç kësaj automjetet ushtarake
herë pas here dërgohen për të mbësh-
tetur njësitë kufitare. Forcat turke të
shtunën filluan operacionin “Dega e
Ullirit” në Afrin me qëllim të vendo-
sjes së sigurisë në vijën kufitare, neu-
tralizimin e elementeve terroriste
PYD/PKK dhe DEASH-it, çlirimin e ter-
ritoreve që okupuan terroristët dhe
shpëtimin e popullit vëlla në këtë
rajon. Operacioni në Afrin ka filluar
në kuadër të të drejtave të Turqisë të
bazuara në të drejtën ndërkombëta-
re dhe rezolutat e Kombeve të Ba-
shkuara, veçmas të atyre që kanë të
bëjnë me luftën kundër terrorizmit
1624 (2005), 2170 (2014) dhe 2178
(2014). Turqia mbështetet edhe në ne-
nin 51 të marrëveshjes së OKB-ve,
konkretisht “të drejtës për vetëm-
brojtje”. Operacioni bëhet me respek-
tim të integritetit territorial të Sirisë.
Forcat besnike të regjimit të presiden-
tit sirian Bashar al-Asad në korrik të vi-
tit 2012 pa përleshje ia dorëzuan ter-
roristëve të PYD/PKK-së kontrollin në
Afrin. Kjo u bë një nga qendrat krye-
sore të organizatës terroriste. Terro-
ristët e PYD/PKK momentalisht nën
okupim mbajnë 65 për qind të kufirit
siriano-turk, ndërsa në Afrin gjenden
mes 8.000 dhe 10.000 terroristë.

Stop korrupsionit!
Protesta masive në Rumani
Megjithë të ftohtin
dhe reshjet e dëborës
në kryeqytetin rumun,
Bukuresht
demonstruan rreth
100.000 vetë për
pavarësinë e drejtësisë

Tre vitet e fundit më të 
ngrohtat që prej 170 vjetësh

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



Ata trajtohen (madje me suk-
ses) për një tumor, por kjo nuk
është e mjaftueshme për t’i bërë
ato të jetojnë mirë. Gjashtë nga
dhjetë pacientët me kancer janë
mbi 65 vjeç dhe problemet që
duhen vlerësuar, përveç terapisë
anti-kancer, janë shumë në këtë
grupmoshë. Për të shkruar "re-
cetën” që duhet ndjekur për t’ua
ofruar pacientëve të moshuar me
kancer një cilësi të mirë jete është
një studim amerikan i botuar
kohët e fundit në revistën shkenco-
re "Cancer”, e cila sugjeron tre kë-
shilla: kushtojini vëmendje çdo
simptome të vazhdueshme, pro-
movoni aktivitetin fizik me kali-
min e kohës të lirë dhe të kujdese-
ni për sëmundje të ndryshme,
përveç kancerit, tipik të moshës.
Hulumtuesit në Universitetin e
Alabama në Birmingham kanë
mbajtur nën vëzhgim 1475 perso-
na, shumica e të cilëve kishin
marrë diagnozën e kancerit për më
shumë se një vit. U janë përgjigjur
pyetësorëve në lidhje psikologjike
mirëqenien e tyre, fizike, sociale
dhe shpirtërore, me vlerësime në
lidhje me faktorët që ndikojnë në
cilësinë e jetës. Nga kjo doli se
përkeqësohet gjendja e të anke-

tuarve dhe kanë kryesisht
dhimbje, lodhje (lodhje kronike),
probleme me  gjumin, në mesin e
sëmundjeve të tjera të pavarura
nga kanceri. Shfaqet nevoja për
mbështetje, si fizike dhe psiko-
logjike, të cilat nuk gjejnë gjith-
monë një përgjigje, sidomos tek
të moshuarit që jetojnë vetëm.

"Në Itali, pacientët e moshuar
me kancer në përgjithësi është
mirë të ndjekin terapinë fillestare
për çështje që lidhen me kancerin
e tyre - thotë Silvio Monfardini,
drejtor i Fondacionit ‘Gnocchi’, In-

stitutit Onkologjik në Milano - ba-
zuar në një studim italian në
vazhdën e kancereve urologjike.
Gjithmonë kërkohet që këta pa-
cientë të përmirësojnë cilësinë e
jetës. Është e rëndësishme, për
shembull, që një mjek të vlerësojë
pacientët para operacionit, gjitha-
shtu të jetë në gjendje të para-
shikojë nevojën eventuale për
rehabilitim. Në raste të caktuara,
për shembull, ju mund të vendosni
për të vazhduar me radiologji in-
tervente sesa me një më komplek-
se dhe e vështirë për të toleruar.

Një vlerësim geriatrik është i do-
mosdoshëm para fillimit të trajti-
mit me rrezatim ose kimioterapi,
kështu që e konsiderojnë efektet
e mundshme anësore dhe për të
kuptuar se çfarë mund të bëhet për
të parandaluar ato, përmbajnë
probleme të tilla, t’i bëjë ata më
shumë tolerant". Pas moshës 70
vjeç, rreziku i kancerit mund të jetë
edhe 40 herë më i lartë se ai që
është 20 vjeç. Plakja e përgjithsh-
me e popullsisë dhe zgjatja e
jetëgjatësisë po sjellin gjithashtu
një ndryshim progresiv në epokën

e pacientëve që hyjnë në terapitë
onkologjike. Jo vetëm se, në sajë
të sukseseve në terapi të kancerit,
ekziston një përqindje në rritje të
këtyre "pleqve” që jetojnë kohë pas
kancerit.

"Tashmë në vitin 2015 Shoqëria
Amerikane e Mjekësisë dhe Onko-
logjisë tërhoqi vëmendjen në” cu-
nami argjendi ", ose vala onko-
logjike me flokë të bardhë -
përfundon Monfardini, një nga ek-
spertët kryesorë botëror në onko-
logji -. Për të qenë efektiv, me pak
fjalë, trajtimi anti-kancer duhet të
marrë parasysh "faktorin moshë”,
me një objektiv të saktë: për të për-
caktuar trajtimin më të përshtat-
shëm për çdo pacient, duke marrë
parasysh dobësitë e saj të mundsh-
me, por edhe ato të forcës, ata mbi
65 gëzojnë shëndet të mirë. Pastaj
duhet të marrim parasysh proble-
min e mundshëm të vetmisë në
vazhdim dhe të parashikojmë
hapa të ndërmjetëm të mund-
shëm ndërmjet shkarkimit të spi-
talit dhe kthimit në shtëpi. Rehabi-
litimi luan një rol vendimtar, por
ndikimi psikologjik i tumorit nuk
duhet të neglizhohet, duke ofruar
mbështetje nëse është e nevojsh-
me. Edhe pse mosha e avancuar
është shpesh një avantazh ndaj
dëshpërimit: bilanci, durimi, për-
voja e akumuluar gjatë viteve do të
thotë se ata që kanë flokë gri, në
qoftë se i mbështesim mirë, ato
janë emocionalisht të fortë dhe më
të mësuar për të jetuar me idenë e
sëmundjes.

Tumoret 
pas moshës 

65 vjeç, çfarë
nevojitet për të

jetuar mirë

Një studim amerikan nxjerr "recetën” që
duhet ndjekur për të ofruar cilësi të mirë
të jetës për pacientët e moshuar me
kancer. Çdo vit në Itali ka 183 mijë raste
të reja në mbi 70 vjeç

Fëmijët hiperaktivë janë në
rritje në Gjermani dhe disa shkolla
kanë vendosur të adoptojnë një
masë të diskutueshme, një xhup
plot me rërë që i ndihmon të qën-
drojnë. Përkrahësit e një mase të
tillë sigurojnë që përfitimet janë të
pamohueshme dhe sigurisht në të
mira se ato të terapive me ilaçe. Por
ekspertët paralajmërojnë: “Xhupat

të kujtojnë këmishët e forcës që
përdoren në spitalet psikiatrike
dhe i bëjnë këta fëmijë të ndry-
shëm”. Deri tani janë 200 shkolla
gjermane që kanë adoptuar këtë
nismë. “Fëmijëve u pëlqen shumë
dhe askush nuk detyrohet ta ve-
shë. Madje, kush nuk ia ka nevojën
dëshiron ta provojë, dhe nuk është
aspak shenjë e margjinalizimit”,
thotë për The Guardian, Gerhild de
Wall që punon në një shkollë të
Hamburgut, një nga të parët që ka
përdorur këtë xhup.
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Në shoqërinë e sotme feno-
meni i depresionit është më i sh-
peshtë. Jeta dinamike dhe situatat
e vështira mund të jenë një barrë
e madhe për individët, andaj shfa-
qen manifestime të ndryshme të
disponimit. Hulumtimet e fundit
kanë treguar se depresioni rrit rre-
zikun e vdekjes së parakohshme
dhe madje edhe për tre herë. Stu-
dimi u krye nga shkencëtarët nga
Instituti Kombëtar i Shëndetit të
Fëmijëve dhe Zhvillimit Njerëzor
nga Maryland të Eunice Kennedy
Shriver. Ajo u analizua nga 3410
të rritur në periudhën midis 1952
dhe 1967, 1968 dhe 1990, si dhe në
vitin 1991 dhe 2011.

Kur filloi hulumtimi, të anke-
tuarit kishin një mesatare prej 50
vjetësh. Rezultatet e arritura tre-
guan se në meshkuj rreziku i
vdekjes së parakohshme u rrit me
3 herë dhe në femra deri në 50%,
transmeton KosovaPress. Depre-
sioni shkakton lirimin e hormo-
neve të stresit që ndikon në siste-
min imunitar për shkak të cilat ata
që vuajnë nga depresioni kanë më
shumë gjasa për të zhvilluar një
shumëllojshmëri të sëmundjeve
të tilla si, për shembull, sklerozë të
shumëfishtë, artritin dhe madje

edhe disa lloje të kancerit. Disa
prej tyre gjithashtu kanë zakone
të këqija, si dietat e pashëndetsh-
me, mungesa e aktivitetit fizik,
konsumimi i alkoolit dhe pirja e
duhanit që mund të ketë një efekt
të keq mbi shëndetin. Depresioni
është më i zakonshëm tek gratë,
por hulumtimi ka treguar se me-
shkujt kanë më shumë gjasa të
vuajnë. Njerëzit që vuajnë nga de-
presioni ankohen për ndryshimet
e disponimit, pagjumësia, së-
mundja, mungesa e energjisë dhe
disa simptoma të tjera. Autori i
studimit Stephen Gilman tha se
për disa individë, depresioni
mund të jetë një gjendje shumë
serioze dhe është shumë e rëndë-
sishme të kërkosh ndihmë dhe të
parandalosh rikthimin e tij. Studi-
mi u botua në Canadian Medical
Association Journal.

Depresioni rrit rrezikun e
vdekjes së parakohshme

Kur filloi hulumtimi, të anketuarit kishin një
mesatare prej 50 vjetësh. Rezultatet e
arritura treguan se në meshkuj rreziku i
vdekjes së parakohshme u rrit me 3 herë dhe
në femra deri në 50%

Xhupa me
rërë për t'i
mbajtur
fëmijët urtë!



Erëza që lufton
obezitetin
Piperonal, një përbërës që
gjendet te kjo erëz është zbu-
luar se mund të ulë “ndjeshëm”
efektet e dëmshme të një diete
të lartë në yndyrë gjatë testi-
meve të kryera te minjtë. Në
studimin indian, minjtë që e
morën këtë erëz si suplement
për 6 javë kishin peshë trupore
më të ulët, më pak përqindje të
masës dhjamore në trup, nivele
më të ulëta të sheqerit në gjak
dhe kocka më të forta kraha-
suar me kafshët që u ushqyen
vetëm me ushqime të yndyrsh-
me dhe pa piper. Në një studim
tjetër, shkencëtarët britanik
nga Kolegji Mbretëror i Londrës
kanë zbuluar mutacione gjene-
tike të lidhura me obezitetin
dhe sugjerojnë se obeziteti nuk
lidhet gjithmonë me mbin-
gopjen. Ndërsa shkencëtarët
indianë mendojnë se piperona-
li, përbërësi që gjendet te piperi
i zi, mund të neutralizojë gje-
net që lidhen me të qenit mbi-
peshë. Të dyja ekipet shpre-
sojnë që gjetjet e tyre të çojnë
në zhvillimin e një trajtimi.

Infeksionet vaginale duhet
janë gjerësisht të përhapura tek
femrat, të cilat duhen trajtuar, për-
para se të kthehen në një problem
serioz. Por para se të shkoni te
mjeku, ka disa këshilla natyrale të
cilat duhet ti provoni në shtëpi
dhe që shërbejnë për të përfor-
cuar mekanizmat mbrojtës të or-
ganizmit. Uthulla e mollës, ndih-
mon për të riekuilibruar pehashin
e acaruar. Hidhni tre pika uthull
molle në një gotë me ujë dhe pini
nga një gotë tre herë në ditë. Kon-
sumi i kosit natyral është një
ndihmë e madhe për të shman-

gur infeksionet vaginale. Nëse ak-
tualisht jeni prekur nga infeksioni,
mund të vendosni pak kos në
zonën intime. Edhe ushqimi luan
një rol të rëndësishëm, në rastin e
infeksioneve vaginale dhe në fakt
ka disa ushqime që ndihmojnë në
parandalim apo edhe në elimi-
nim. Duhet të konsumoni ushqi-
me që përmbajnë hekur, si bish-
tajat, jeshillëqet, midhjet.
Gjithashtu organizmi ka nevojë
për zink, i cili gjendet tek mishi i
qengji, tek kungulli dhe tek gruri
natyral, shkruan noa.al. Rol të
rëndësishëm luan edhe vitamina

B, e cila gjendet në ushqime si
mëlçia, qumështi, veza dhe pe-
shku. Një tjetër këshillë që duhet
mbajtur parasysh, është që të vi-
shni të brendshme pambuku, të

cilat thithin lagështinë natyrale të
trupit. Vagina ka një mekanizëm
vetëpastrues, kështu që duhet të
lani dhe të mbani të pastër vetëm
pjesën e jashtme të saj.
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1. Praktiko një sport. Sportet dhe
lojërat e ndryshme të mësojnë
shumë mbi fitoren, mbi
humbjen, mbi respektin për ata
që drejtojnë lojën, për punën në
grup, si dhe të bëjnë të largosh
stresin e akumuluar gjatë ditës.

2. Hiq mënjanë disa lekë kur je i
lirë, sepse një ditë ato do të të
duhen me shumë siguri.

3. Mëso të përdorësh elektroshtë-
piaket: furrin, lavatriçen, kondi-
cionerin, etj. Fëmijët nuk do të
kenë përherë prindërit pranë,
prandaj duhet t’i mësojnë këto
gjëra, sidomos para se të nisin
studimet e larta në një qytet
tjetër. Është e domosdoshme t’i
dinë këto gjëra për t’u familjari-
zuar më mirë me ambientin e ri,
kushtet e reja dhe shoqërinë e re.

4. Mos shkakto asnjëherë debate
apo zënka, si dhe mos i hidh ben-
zinë zjarrit. Por, nëse dikush të
sulmon pa pasur faj, edhe ti
duhet të mbrohesh.

5. Gjithë mësimet dhe kultura që
ke akumuluar në vite janë vetëm
të tuat. Të tjerët mund të marrin
çfarëdo gjëje prej jush, përveç
njohurive dhe kulturës suaj. Këtë
s’mund ta marrin dot kurrë nga
ju.

6. Mëso të respektosh femrat. Fem-
ra është mrekullia e tetë në botë,
ndaj meshkujt që në fëmijëri
duhet të mësohen t’i respektojnë
ato. Fundja, jeta nuk mund të ka-
lohet i vetëm.

7. Ji i fortë, por edhe i butë në të
njëjtën kohë. Sipas vendit dhe
kuvendi, thotë populli. Në çdo si-

tuatë me personat që nuk i
njohim mirë, duhet të tregojmë
atë që “na imponohet” prej perso-
nave përreth. Ndërsa me perso-
nat që njohim dhe kemi afrimi-
tet, duhet ta lëshojmë edhe
ndonjëherë veten dhe t’i sh-
prehim hapur ato që ndiejmë.

8. Duhet t’i bësh lule dhe dhurata
të ndryshme të dashurës tënde.
Edhe vajzat duhet t’i surprizojnë
djemtë që kanë në krahë, në çdo
moment. Janë fjalë të kota ato që
pohojnë se djemve nuk u pël-
qejnë surprizat, apo dhuratat.
Edhe ata janë njerëz dhe i pël-
qejnë, ndaj duhet ta kini parasy-
sh këtë gjë.

9. Mëso të falësh. Dua të citoj sëri-
sh një thënie të popullit “Të gabo-
sh është njerëzore, të falësh është

hyjnore”. Çdokush prej nesh ga-
bon dhe ka nevojë të jetë i falur
prej të tjerëve. Zoti na thotë të fa-
lim edhe armikun, jo më mikun,
ndaj kurajo dhe fal duke harruar.
Një falje pa e harruar atë që
ndodhi, nuk është falje.

10. Kujtohu për prindërit e tu.
Është bërë zakon që kur fëmijët
dalin në jetë, i harrojnë sadopak
prindërit, por kjo nuk është nor-
male. Prindërit nuk janë aty
vetëm për të pritur lekë prej teje
në raste nevoje, apo në raste fe-
stash. Ata kanë nevojë edhe të
flasin me ju, të dëgjojnë zërin
tuaj, ndaj mundohuni t’i telefo-
noni sa më shpesh dhe të flisni
me ta. Mos harroni se prindërit
do të jenë përherë këshilluesit e
tu më të mirë.

Gjumi i çrregullt
ju bën më të
stresuar
Gjumi është një ndër faktorët
më të rëndësishëm për funksio-
nimin e organizmit, dhe aktivi-
teteve gjatë një dite. Për perso-
nat e rritur janë të
rekomanduara gjashtë deri në
tetë orë gjumë. Personat që
flenë më pak se tetë orë në ditë
mund të përballen me situata
stresuese dhe mund të shohin
veten në gjendje depresive. Të
gjithë ata që kanë probleme
me pagjumësinë, kanë mendi-
me shumë negative krahasuar
me të tjerët. Studime të fundit,
të publikuara në gazetën “Tera-
pi të sjelljes”, kanë treguar se
njerëzit që flenë pak janë të pri-
rur të kenë mendime që i
shkaktojnë ankth dhe stres. Ek-
spertët po mundohen të tre-
gojnë se koha e gjumit arrin të
ndikojë në çrregullimet psiko-
logjike, prandaj është i domo-
sdoshëm gjumi i rehatshëm
dhe i plotë.

Infeksionet vaginale, këto janë këshillat natyrale që
duhet të dijë çdo femër

Në këtë material do të gjeni
dhjetë mësimet që çdo prind
duhet t’ia japë fëmijës së vet,
në mënyrë që ai të rritet i
shëndetshëm dhe me kulturë
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Dhjetë mësimet bazë që një prind
duhet t’ia japë fëmijës së vet
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Artisti 
i drurit

Artisti japonez bën skena të
mrekullueshme dhe të hollë-
sishme të kafshëve nga druri.
Artisti Moriyuki Kono jeton në
Kanada dhe është i speciali-
zuar në gdhendjen e drurit. Ai
bën vepra të mrekullueshme
të kafshëve që jetojnë në pyje.
Skulpturat e tij janë bërë prej
drurit të kuq kedri dhe rezul-
tatet janë të pabesueshme, ai
dokumenton tërë procesin e
krijimit në foto dhe video

VISAR ZHITI 

Në shtëpinë 
e Vojsavës
Ndërsa ngjiteshim 
nëpër rrugën e bardhë 
(me borën si shpirt i hapur) 
për të shkuar 
në shtëpinë e Vojsavës 
të gjithë nga pak 
u shndërruan 
në Skënderbej…

Gradec, 17. 02. 1993
( nga libri “Mbjellja e vetëtimave”)

LIBRAT MË TË SHUTUR NË 2017

Shkrimtaret gra
thyejnë rekordin
Lista e plotë me numrin e ekzemplarëve të shitur dhe përfitimet financiare

1. Margaret Atwood
Ekzemplarët e shitur: 394,459  copë
Shuma: 3,142,895 euro
2. Sarah Perry
Ekzemplarët e shitur: 221,699  copë
Shuma: 1,837,785 euro
3. Helen Dunmore
Ekzemplarët e shitur: 145,825  copë
Shuma: 1,275,829 euro
4. Naomi Alderman

Ekzemplarët e shitur: 154,930  copë
Shuma: 1,222,437 euro
5. Elena Ferrante
Ekzemplarët e shitur: 104,557  copë
Shuma: 1,184,874 euro
6. Haruki Murakami
Ekzemplarët e shitur: 110,397  copë
Shuma: 1,165,113 euro
7. Ali Smith
Ekzemplarët e shitur: 113,456  copë

Shuma: 1,165,039 euro
8. Zadie Smith
Ekzemplarët e shitur: 135,544  copë
Shuma: 1,150,045 euro
9. Maggie O’Farrell
Ekzemplarët e shitur: 139,854  copë
Shuma: 1,098,451 euro
10. Arundhati Roy
Ekzemplarët e shitur: 72,999  copë
Shuma: 1,073,061 euro

Viti 2017 ishte shumë i suk-
sesshëm për shkrimtaret në Bri-
taninë e Madhe.  

Sipas analizës së tregut librar,
kategoria e fiksionit dominohet

nga gratë pasi në Top 10 gjendet
vetëm një burrë.

Vendin e parë e zë Margaret
Atwood, e cila u bë novelistja e
vitit 2017 edhe për shkak të ekra-

nizimit të suksesshëm veprës së
saj The Handmaid’s Tale  (Rrë-
fenja e shërbëtores). 

Elena Ferrante u gjend në
vendin e pestë, Zadie Smith në

të tetin, kurse Arundhati Roy në
të dhjetin.

Shkrimtari i vetëm burrë në
këtë listë është Haruki Muraka-
mi, në vendin e gjashtë.

Për të tërhequr vëmendjen e publikut, nuk është patjetër të
jesh artist apo artiste e rritur. Këtë e dëshmon edhe balerina
Eda Kaliqi nga Shkupi e cila i ka vetëm 7 vjet. Ajo tash së fundi
ka sjellur nga Këlni i Gjermanisë një  medalje për çmimin e
tretë të fituar  në garat nderkombetare per vallëzim.

Për prirjet e veçanta të saja, prindërit e saj, Nora dhe Ed-
mond Kaliqi, nuk e kishin ditur nëse në të ardhmen  do të
bëhet balerinë Eda. Pjesëmarrja e sajë në garat ndërkombëta-
re megjithatë i ka bërë shumë krenar prindërit, por edhe shokët
e shoqet e shkollës.

Balerina Eda 
Kaliqi shpërblehet
në Këln



Shkup, 22 janar - Skuadra e Renovës
sot (e martë) do të udhëtojë për në
Ohër, ku do të realizojë fazën e dytë
të përgatitjeve, ndërsa atje do të
qëndrojë deri më 2 shkurt. Nga klu-
bi për gazetën KOHA bëjnë të ditur
se seancat stërvitore do ti realizojnë
në fushën e stadiumit "Biljanini Iz-
vori", ndërsa do të luajnë edhe katër

ndeshje miqësore. Të mërkurën do
të luajnë kundër Pobedës, ndërsa
tre kundërshtarët tjerë do jenë dy
ekipet serbe "Mavca" dhe "Javor" si
dhe skuadra shqiptare Vllaznimi.
Kujtojmë, me ekspeditën për në
Ohër do të udhëtojnë edhe përfor-
cimet që në afatin kalimtar iu ba-
shkuan ekipit, Dejan Cvetanovski,

Darko Stojanov dhe braziliani Sil-
va, ndërsa së fundmi kontratën e ka
vazhduar edhe Stefan Kostov. Nga
klubi gjithashtu pohojnë se janë në
kërkim të dy apo tre përforcimeve të
tjera, sidomos një sulmuesit klasik.
Ndërkohë, nga klubi janë larguar
Argjend Gafuri, Filip Petkovski dhe
Emran Ramadani.  (B.K.)

Renova udhëton  në Ohër
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Shkup, 22 janar - Skuadra e Shkupit
dje në orët e mëngjesit është nisur
për në Antali të Turqisë, ku 15 ditët e
ardhshme do të kryejë fazën e dytë
të përgatitjeve dimërore. Kjo është
hera e parë që ish-kampioni i trefi-
shtë udhëton jashtë Maqedonisë
që nga kthimi në elitën e futbollit

vendor, ndërsa kjo u mundësua falë
ardhjes së sponsorit të ri me pro-
narin Shefqet Demiri. Ndërkaq, sta-
fi teknik në krye me trajnerin Ar-
dian Nuhiu do ta ketë më të lehtë
që të punojë me futbollistët e tij në
këtë periudhë, ku kushtet klimatike
por dhe teknike janë në nivelin më
të lartë, e që do të ndihmojë skua-
drën të përmbush kërkesat e kryesi-
së dhe stafit për të siguruar edhe
këtë sezon mbetjen në elitën e fut-
bollit vendor, ndërsa ashtu sikurse
do të ecë kampionati do të tentohet

të arrihet edhe më shumë. Shkupi
në Antalia ka udhëtuar me këta fut-
bollist: Suat Zendeli, Burhan Mu-
stafa, Edis Maliqi, Bllagoja Ljamçev-
ski, Muharem Bajrami, Besart
Krivanjeva, Ermedin Adem, Shqi-
prim Taipi, Omar Imeri, Fatih Ismai-
li, Kristijan Stojkoski, Alen Jasharo-
ski, Rron Broja, Bazhe Ilijoski,
Bunjamin Shabani, Shpend Asani,
Stefan Vujçiç, Husein Demiri, deri-
sa ekipi i trajnerëve me vete ka ven-
dosur të merr edhe disa futbollist
nga ekipi i të rinjve, që do ti ndih-

mojë ata të kenë zhvillim më të
mirë në sfidat e ardhshme. Me
skuadrën në Antali do të jenë të
rinjtë Altin Sefo, Besir Ramadani,
Suhejl Muharemi dhe Nuhi Jonuzi.
Ndërkohë, stafi do të jetë i përbërë
nga trajneri Ardian Nuhiu, Faruk Jo-
nuz (ndihmës trajner), Orhan Abdi
(trajner kondicional), Blagoja Geor-
gievski (trajner i portierëve) dhe
Benjamin Grainca (fizioterapeut).
Pos seancave stërvitore, FC Shkupi
në Antalia do të zhvillojë edhe nde-
shje kontrolluese. 

De Biazi
drejt 
Serisë A
Ish-trajneri i Kombëtares sh-
qiptare, Xhani De Biazi është
shumë pranë stolit të Veronës.
Lajmi është konfirmuar nga
mediat italiane. Klubi verdhezi
u mposht në shtëpi nga Kroto-
ne me rezultatin 0-3. Kjo di-
sfatë ka sjellë shkarkimin e traj-
nerit Pekia dhe zëvendësuesi i
tij pritet të jetë 61 vjeçari, që çoi
Shqipërinë në Evropian. Verona
po kalon një moment të vësh-
tirë në Serinë A, ku rrezikon se-
riozisht rënien nga kategoria.
Në 21 takime, skuadra italiane
ka grumbulluar vetëm 13 pikë.

Shkup, 22 janar - Skuadra e Shkën-
dijës e ka zhvilluar dje ndeshjen e
parë kontrolluese në kuadër të
përgatitjeve dimërore në Antalia
të Turqisë. Me rezultatin 2:1
djemtë e trajnerit Qatip Osmani
janë mundur nga skuadra e
njohur zvicerane Cyrih. Pjesa e
parë u mbyll pa gola, ndërsa në të
dytën në minutën e 65-të dhe 70-

të (penalltisë), zviceranët kaluan
në epërsi me 2-0, ndërsa e tëra që
arritën ta bëjnë kuqezinjtë në këtë
përballje ishte goli i nderit, të cilin
e shënoi Ibraimi në minutën e 90-
të të ndeshjes. Ndërkohë, nde-
shjen e radhës futbollistët e
Shkëndijës do ta zhvillojnë më 26
janar kundër Olimpik Donetsk
nga Ukraina. 

Përfaqësuesja e Kosovës mi-
qësoren e ardhshme do ta zhvil-
lojë kundër Azerbajxhanit.
Përbërja e “Dardanëve” për këtë
ndeshje do të jetë e gjitha me fut-
bollistë shumica e të cilëve luajnë
në elitë. Sipas informacioneve të
"Supersport" afër klubeve 90 për
qind të futbollistëve janë ftuar
nga Superliga e Kosovës, 1 nga
Ballkani i Suharekës dhe 1 nga KF
Shkupi. Më së shumti futbollistë
do të grumbullohen nga kampio-
ni vjeshtor i Superligës, Llapi
gjithsej 4. Ndeshja me Azer-
bajxhanin që zhvillohet në Anta-
lia më 2 shkurt, do të jetë  e para
për Kosovën në vitin 2018. Në mi-
qësoren e fundit kundër Letonisë

që ishte zhvilluar në Mitrovicë,
përfaqësuesja jonë e drejtuar nga
Muharrem Sahiti fitoi 4-3. 

LISTA: 
Portierë: Blerdar Hajdini (Trepça
‘89), Visar Bekaj (Prishtina), Faton
Maloku (Feronikeli), 
Mbrojtës: Visar Berisha (Ballka-
ni), Ilir Blakqori (Llapi), Ardian Li-
mani (Drita), Armend Thaqi (Gji-
lani), Arbër Potoku (Trepça ‘89),
Ahmet Haliti (Feronikeli), 
Mesfushorë: Florent Hasani
(Trepça ‘89), Lorik Boshnjaku (Pri-
shtina), Mentor Zhdrella (Llapi),
Hamdi Namani (Llapi), Rron
Broja (Shkupi), Meriton Korenica
(Liria), Alush Gavazaj (Liria),
Xhevdet Shabani (Drita), 
Sulmues: Mendurim Hoti (Fero-
nikeli), Genc Hamiti (Drenica),
Mirlind Daku (Llapi), Leotrim
Kryeziu (Drita)

Shkëndija humb miqësoren e parë Kosova me futbollistë vendor kundër Azerbajxhanit

Shkupi në Antalia 
për fazën finale

Kjo është hera e parë
që ish-kampioni i
trefishtë udhëton
jashtë Maqedonisë që
nga kthimi në elitën e
futbollit vendor,
ndërsa pos seancave
stërvitore, FC Shkupi
në Antalia do të
zhvillojë edhe
ndeshje kontrolluese 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 – tekst i pastruar), 
nenit 60 paragrafi 2 të Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-11025/3 të 
datës 12.12.2017 dhe Korrigjimit të pëlqimeve të miratuara nr. 10-2077 të datës 11.01.2018, SHMNGJ QSH 
“Zdravko Cvetkovski” – Shkup, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të mësimdhënësve për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018  

 
 PUBLIKOHET, shpallje publike për punësim të mësimdhënësve për kohë të caktuar të punës – financim i 

vjetër deri më 31.08.2018 për vendet e punës në vijim: 
MËSIMI NË GJUHËN MAQEDONASE  
1. Mësimdhënës të psikologjisë - 1 realizues 10 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 10.761,00  

denarë  
MËSIMI NË GJUHËN SHQIPE  
1. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga gjeodezia - 1  realizues  17 orë mësimore me neto pagesë 

fillestare prej 18.294,00 denarë. 
2. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga gjeodezia - 1 realizues 20  orë mësimore me neto pagesë 

fillestare prej 21.522,00 denarë. 
3. Mësimdhënës të arsimit qytetar - 1  realizues  10  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 10.761,00 

denarë. 
Kandidatët krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet të përmbushin edhe 

kushtet e posaçme të parapara me nenin 59 të Ligjit për arsim të mesëm dhe Normativin për kuadrin mësimor dhe 
bashkëpunëtorëve profesional në arsimin e mesëm. 

Orari i punës është caktuar në pesë ditë pune prej ditës së hënë deri ditën e premte, në pajtim me Orarin për vitin 
shkollor 2017/2018. Orari ditor i punës mbahet në dy ndërrime edhe atë: Ndërrimi i parë prej ora 07.30 deri në ora 
13.30 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13.30 deri në ora 19.30.  

Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të dorëzojë dokumentet në vijim: 
- Lutje (fletëparaqitje) 
- CV, 
-Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar përkatës; 
-Certifikatë për derikualifikim pedagogjik-psikologjik dhe metodik (për mësimdhënësit të cilët nuk kanë 

mbaruar grupin mësimor të studimeve); 
-Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë  
  Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit, ndërsa zgjedhja do të 

realizohet në afat prej 30 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje në lidhje me shpalljen. 
  Dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në SHMNGJ të Qytetit të Shkupit “Zdravko Cvetkovski” – 

Shkup, bulevardi “Partizanski Odredi” nr. 91, 1000 Shkup, përmes postës rekomanduese ose postës së 
shpejtë ose në arkivin e shkollës. Dokumentet e pakompletuara, të parregulluara dhe të dorëzuara pas afatit do të 
refuzohen dhe nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit. 

  Kontakt personi për shpalljen publike është Verica Hristovska, kontakt telefoni 02/3062-694 dhe kontakt e-
mail adresa ontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk. 

SHMNGJ QSH “Zdravko Cvetkovski” – Shkup  
DREJTOR, 

Dragica Kostadinovska  

Kosova mund të mbetet edhe
pa një talent dhe lojtar të së ardh-
mes, shkruan sot gazeta Zëri. Edon
Zhegrova është ftuar nga Kombë-
tarja Shqiptare për miqësoren e
radhës ndaj Norvegjisë dhe futbol-
listi prishtinas është futur në mes
dy zjarresh. Muaj më parë ai i kish-
te thënë “Zërit” se dëshiron të luajë
për Përfaqësuesen A të Kosovës, e
cila megjithatë nuk e ka ftuar
asnjëherë. Dhe, së fundmi në dyert
e tij trokiti përzgjedhësi i Kuqezinj-
ve, Kristian Panuçi, i cili i bëri ftesë
zyrtare për ndeshjen e ardhshme.
18-vjeçari e pranon se kjo ftesë e ka
lumturuar, por që nuk e ka marrë
ende vendimin definitiv nëse do të
luajë për Shqipërinë apo do ta pre-
së Kosovën A, pasi deri më tash e ka
ftuar vetëm Kosova U-21. “Panuçi
më ka ftuar për të luajtur në
Kombëtaren A, me Norvegjinë në
Elbasan. Jam shumë i lumtur dhe
më ka ardhur shumë mirë që më ka
ftuar, pasi me këtë rast po vërehet
puna ime që po e bëj. Sidoqoftë,
këto ditë do t’i kthej përgjigje atij”,
ka thënë ish-futbollisti i Flamurta-
rit dhe i Prishtinës për “Zërin”. Nuk
më ftoi Kosova Zhegrova ka njof-
tuar po ashtu se deri më tash nuk

ka marrë ende ftesë nga Verdhekal-
trit. Prandaj ky fakt mund ta shtyjë
që t’i thotë “Po” Shqipërisë, ku
luajnë disa futbollistë të njohur ko-
sovarë. “Mua nuk më ka ftuar Përfa-
qësuesja A e Kosovës. Kam marrë
ftesë veç nga Kosova U-21 për nde-
shjet e marsit. Unë do të vendosë
brenda 2-3 ditëve pasi sot jam i
koncentruar te ndeshja kampiona-
le që e kemi me Genkun. Shumë
shpejt do të dal me një qëndrim”, ka
vazhduar mesfushori ofensivë. 

FFK-JA S’DO TË RRIJË DUARKRYQ
Nga ana tjetër, krerët e Fede-

ratës së Futbollit të Kosovës (FFK)
nuk e kanë ndërmend të rrinë
duarkryq për rastin e Zhegrovës.
Ata kanë paralajmëruar se do të
takohen me homologët nga Fede-
rata Shqiptare e Futbollit (FSHF)
me të cilët do të diskutojnë rreth
ftesës që e mori së fundmi Zhegro-
va nga Kuqezinjtë. Në FFK thonë se
talenti është në planet e Kosovës
për të ardhmen dhe se do të mun-
dohen ta mbrojnë atë.

EDONI E REALIZOI ËNDRRËN NË
BELGJIKË

Pak muaj më parë Zhegrova
debutoi në ekipin e parë të Genkut
në ndeshje me Gentin. 18-vjeçari
ndihet i lumtur që i është realizuar
ëndrra, ndërsa synim i tij afat-
shkurtër është që të zërë vend rre-
gullisht në ekipin e parë. “Ndihem
shumë mirë, jam i lumtur që e kam
realizuar ëndrrën të debutoj, të
luaj, të bëhem futbollist profesioni-
st. Shpresoj të kem sa më shumë
minuta këtë sezon. Sa u përket sy-
nimeve, së pari do të mundohem të
marr minutazh sa më shumë, pa-
staj të fitoj sa më shumë lojë me

Genkun”, ka vazhduar Edoni. Ai
ndihet mirë që e ka familjen afër,
pasi thotë se për të ka rëndësi të
madhe përkrahja e familjes, kur
dihet mentaliteti i shqiptarëve në
përgjithësi dhe lidhja e tyre e ngu-
shtë me familjen. Ndër të tjera
Edoni synon të bëjë paraqitje sa më
të mira me Genkun, pasi tregon se
janë disa klube të mëdha evropia-
ne që janë duke e përcjellë.  Edon
Zhegrova është njëri prej futbolli-
stëve të paktë në Kosovë që e pati
fatin të depërtojë në futbollin evro-
pian. Ai ndihet me fat që i është
dhënë kjo mundësi jetësore, të
cilën synon ta shfrytëzojë në mak-
simum. Në fund ai i ka falënderuar
klubet e tij të mëparshme, Flamur-
tarin dhe Prishtinën, ku ka kaluar
mjaft mirë, për gjithçka që i kanë
dhënë, me shpresën se do t’ua
zbardhë fytyrën atyre, por edhe
krejt Kosovës dhe shqiptarëve në
përgjithësi me karrierën që do ta
bëjë në Evropë. Ishin pikërisht para-
qitjet e tij në këto dy klube, sido-
mos te Bardhekaltrit e rinj ato që ia
mundësuan depërtimin në futbol-
lin me peshë. Ai ishte njëri prej ta-
lenteve më të mëdhenj të prishti-
nasve.

KEPA RINOVON
ME BILBAON 

Klauzola e
tij tani vlen
70 mln euro
Skuadra spanjolle Atletik Bilbao
ka arritur ta blindojë yllin e tyre
Kepa Arrizabalaga. Portieri i ta-
lentuar spanjoll ka shkëlqyer në
stinorët e fundit në La Liga dhe
në Ligën e Evropës. Kjo ka bërë
që pas tij të vihen skuadrat e
mëdha me Real Madridin si fa-
vorit për ta transferuar atë. Por
pritja e portierit ka marrë fund
dhe ai ka vendosur të rinovojë
kontratën me Atletik Bilbaon.
Kepa ka nënshkruar kontratë të
re deri në vitin e largët 2025 kur-
se klubi spanjoll i ka vënë edhe
një klauzolë largimi. Në rast se
skuadrat e duan transferimin e
Kepas, atëherë duhet t’ia pa-
guajnë klauzolën prej 70 milionë
eurove. Klauzola e mëparshme e
lojtarit te Bilbao ishte 25 milionë
euro dhe tani është ngritur për
45 të tjera. Real vazhdon të mbe-
tet e interesuar për lojtarin por
tani në rast se dëshiron ta tran-
sferojë atë duhet të paguajë 70
milionë euro. Nëse ndodh një gjë
e tillë atëherë Kepa do të bëhej
portieri më i shtrenjtë në histori.

Publicitet

Shqipërinë 
apo Kosovën, 
Edoni në mes 
dy zjarresh!

Edon Zhegrova e ka
marrë lajmin e jetës.
Talenti kosovar është
ftuar nga Kombëtarja
Shqiptare për miqësoren
e radhës me Norvegjinë.
18-vjeçari e pranon se
ndihet i lumtur që u ftua
nga trajneri Kristian
Panuçi pasi në këtë
mënyrë po i vlerësohet
puna që po e bën në
klubin belg, Genk 
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Njukasëll kërkon
huazimin e Ramirez nga
Evertoni
Njukasëll nuk po kalon një moment
të mirë në fushë dhe jashtë saj, me
klubin që mund të ndryshojë pro-
nar, por Benitez, pavarësisht çdo si-
tuate, kërkon të përforcojë sulmin.
Emri që i pëlqen trajnerit spanjoll
është Sandro Ramirez i Evertonit.
Lojtari nuk po të bindë dhe të luajë
rregullisht te skuadra nga Liverpuli,
ndaj dhe transferimi te Njukasëll
mund të jetë i vlefshëm për të gjitha
palët. Oferta për huazimin deri në
qershor është 2.5 mln euro dhe ta-
shmë gjithçka është në dorën e drej-
tuesve të Evertonit.

Lemar refuzon anglezët
për Barcelonën
Nga Anglia vijnë të reja të rëndësi-

shme rreth të ardhmes së Tomas
Lemar, për të cilin është hapur
një garë e çmendur në merkato
mes Arsenalit, Liverpulit dhe
Mançester Siti. Mësohet se fran-
cezi ka kthyer mbrapsht çdo

ofertë të ardhur nga këto ekipe në
Janar dhe pas refuzimit fshihet Bar-
celona. Për yllin e Monakos, ofertat
arrinin deri në 80 milionë euro, por
22-vjeçari kërkohet nga Barcelona
që e dëshiron për sezonin e ardh-
shëm ndaj për momentin Lemar
nuk pranon të largohet nga Monako.

Juventusi i bën presion
Romës për Pelegrinin
Roma është si një kantier i hapur në
merkato dhe për shkak të bilancit
negativ klubi duhet të bëjë një shitje
në Janar për të qenë brenda para-
metrave të "Fair Play Financiar". Mes
shumë emrave që po përfliten ditët
e fundit shfaqet një tjetër lojtar që
mund të shitet, Lorenzo Pelegrini.
21-vjeçari, i cili mund të mbulojë
shumë role në mesfushë, është vënë
në shënjestrën e Juventusit, që
është gati të paguajë klauzolën 25
milionë euro, ndërkohë që për lojta-
rin interesohet edhe Mançester Ju-
najtedi. Marotta ka bërë gati kon-
tratën prej 3.5 milionë eurosh në
sezon për talentin italian deri në vi-
tin 2021.

PSZH merr Diarran me
kosto zero
Paris Sen Zhermen do të bëjë një
goditje në këtë sesion të merkatos
për të përforcuar mesfushën. Është
Lassana Diarra lojtari që ka marrë
edhe miratimin nga Unai Emery për
t’u transferuar në “Parc des Princes”,
me operacionin që nuk ka asnjë ko-
sto për klubin, duke parë se është
nën vëzhgimin e rreptë nga UEFA.
32-vjeçari është lojtar i lirë pas largi-
mit nga Al Jazira më 24 dhjetor dhe
pas akordit me drejtuesit parisienë
mesfushori ndodhet në kryeqytetin
francez për t’iu nënshtruar testeve
mjekësore.

LAJME
SHKURT

Interesi i Realit të Madridit për Harry
Kin dihet tashmë, por në Angli askush
nuk e sheh sulmuesin larg Totenhemit.
E përjavshmja "Times" ishte ajo që foli
këtë radhë për presionin e madrilenëve,
të cilat sipas saj kanë bërë një ofertë
rekord për Kin, mbi 225 milionë euro,
por që drejtuesit e klubit londinez e
kanë refuzuar menjëherë. Sipas “Times”
te Totenhemi kjo ofertë e Realit të Ma-
dridit për sulmuesin anglez është kon-
sideruar e pamjaftueshme, pasi Kin cilë-
sohet si një futbollist që vlen më shumë
se Nejmar. Në këtë histori u përfshi
edhe vetë trajneri Poketino, të cilit iu
kërkua opinioni për merkaton rreth Kin.
"Nuk dua të flas për zërat rreth Kin apo
për mua", tha Poketino. "Nuk është dety-

ra ime të shpjegoj
këto histori". Por
këtë fjalë u inter-
pretuan ndryshe
nga “Daily Mirror” e
cila publikoi artikullin
me titull: ‘200 milionë ster-
lina Harri Kin nuk ka çmim’. Harri Kin
që e mbylli vitin 2017 si shënuesi më
i mire, ishte autori i golit të Totenhe-
mit në ndeshjen me Sautempton e
përfunduar 1-1 duke e çuar në 99
numrin e golave të shënuar në kar-
rierë në Premier Ligës. Pas 24 javësh
kampionat, Kin kryeson listën e gola-
shënuesve në Angli me 21 finalizime
në 23 ndeshje i ndjekur nga Salah me
18 dhe Aguero e Sterling me 16 dhe 14

gola. Sezonin e kaluar Kin e mbyl-
li me 29 gola, ndërsa në 2015/2016
ai shënoi 25 gola. 

TOTENHEMI REFUZON OFERTËN 
PREJ 225 MLN EURO TË PSZH-SË 

Kin është i
pashitshëm

Totenhemi është i vendosur të mbajë Harri Kin edhe pas
merkatos së verës së ardhshme, madje edhe nëse në
adresë të Spars do të mbërrinte një ofertë rekord
botëror. Real Madridi ka shfaqur interes për Kin, por
Totenhemi konfirmon se nuk do ta shesë

Nga Anglia vjen “bomba” e radhës e
merkatos. E këtë radhë bëhet fjalë për Ju-
ventusin. Sipas “The Sun”, klubi bardhezi
është gati t’i bëjë ofertë Mario Balotellit,
për ta pasur pjesë të organikës për sezonin
e ardhshëm. Sulmuesit të Nicas i skadon
kontrata në fund të sezonit dhe do të jetë
një afrim me kosto zero. Klube të ndrysh-
me evropiane pritet të futen në negocia-
ta me menaxherin e 27-vjeçarit Mino
Raiola, që do të ishte i gatshëm ta transfe-
ronte te Juventusi. Pas kësaj lëvizjeje të
mundshme, sipas “The Sun” qëndron
Gjigji Buffon, i cili ka ndikuar te drejtuesit
për t’u interesuar pas sulmuesit proble-
matik, por që po bën shumë mirë në kam-
pionatin francez.

Shefi i akademisë së Mançester Siti, Brian Marvood ka mo-
nitoruar personalisht nga afër, adoleshentin e Lill, të vlerësuar
20 milionë euro, Boubakari Soumare, i cili konsiderohet si Paul
Pogba i ri. Marvood udhëtoi të mërkurën drejt Francës, për të
parë 18-vjeçarin Soumare të luante në humbjen 2-1 të Lill ndaj
Rennes. Gara për të siguruar shërbimet e mesfushorit të talen-
tuar po nxehet gjithmonë e më shumë, pasi në garë tashmë
janë përfshirë edhe Evertoni e Leiçesteri. Pavarësisht moshës së
tij të re, Soumare është konfirmuar në titullar të ekipit të parë
të Lill, pasi nënshkroi gjatë merkatos së verës, transferimin e tij
nga Paris Sen-Zhermen. Marvood, roli i të cilit në “Etihad” është
ai i drejtorit menaxherial të shërbimeve të futbollit, është
përgjegjës për identifikimin e talenteve më të mira që
shpërthejnë nëpër botë, por Lill është në dijeni se “Qytetarët”
nuk janë të vetmit të interesuar për lojtarin e tyre. Lill dergjet
drejt fundit të klasifikimit në Ligue 1 dhe mund të shesë Sou-
mare që këtë muaj, për të financuar blerje të tjera.

Eden Hazard del
kundër babait të tij, sa i
përket transferimit të tij te
Reali i Madridit. Mesfu-
shori belg, që u bë prota-
gonist në fitoren 4-0 të
Çellsit me Brajton,
përgënjeshtroi atë që i ati tha pak kohë më
parë për refuzimin e rinovimit të kontratës
me ‘Blutë’, pasi ishte në pritje të ofertës së
Realit të Madridit. “Kam folur me babin tim,
ka bërë deklaratë ta gabuar", – tha Hazard –
"Unë jam i lumtur te Çellsi dhe jam i përqen-

druar vetëm në ndeshjet
me fanellën e kësaj skua-
dre”, tha belgu. Hazard më
pas sqaroi edhe çështjen e
tij kontraktuale me Kam-
pionët e Anglisë, duke
qetësuar të gjithë tifozët e

‘Bluve’ të Londrës. “Kam edhe 2 vjet në kon-
tratën time me Çellsin. Dua të  mbyll sezo-
nin me këtë skuadër dhe më pas të shohim
çfarë do të bëjmë, por po e përsëris, jam i kë-
naqur me situatën time aktuale”, – tha Eden
Hazard.

Jam i lumtur te Çellsi

Siti gjurmon Pogban e ri

JUVENTUSI 
gati ta sjell në
verë Balotellin
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Sulmuesi i Real Madridit nga
viti 2002 deri më 2006, Ronaldo
Nazario, dha një intervistë për
“Folha de Sao Paulo”, ku foli për
truket e tij të vjetra për të fshehur
birrën si një futbollist, shfaqjen e tij
të re televizive dhe nëse kjo duket
se e shpalos si president i Federatës
Braziliane të Futbollit. “Fenomeni”
pranoi se kur ishte futbollist, ai ki-
shte për ta fshehur patjetër një
birrë në mënyrë që askush të mos e
zbulonte atë: “E bëja këtë duke e

futur birrën në kanaçe “guaraná”.
Tani, si lojtar i mëparshëm, nuk
kam nevojë ta bëj këtë”, thotë bra-
ziliani. Ronaldo, pavarësisht se
është në pension, do të mbetet i
lidhur me botën e futbollit, teksa
shihet edhe si një kandidat për pre-
sident i Federatës Braziliane të Fut-
bollit: “Do të ishte një nder i madh,
por së pari dua të kem përvojën e
menaxhimit të një klubi të madh”.
Për të marrë atë “përvojë”, ai është
duke menduar të drejtojë në

Spanjë: “Unë jam duke menduar
për blerjen e një ekipi të dytë në
Spanjë, ose në Angli. Dua të bëj
diçka inovative. Unë mendoj se jam
gati për këtë sfidë”. Braziliani është
i zhytur në projekte të ndryshme.
Së shpejti do të përurojë një hapë-
sirë VIP në “Sambadrome Mar-
ques de Sapucaí”, në Rio de Zhe-
neiro. Përveç kësaj, ai do të startojë
një program televiziv, në të cilin
do të shfaqet jeta e tij: “Njerëzit
më pyesin për të treguar se cila

është dita ime, sepse e ekspozoj
pak. Unë dua të tregoj se si jam
me fëmijët e mi, me miqtë e mi, në
punë… Pa modele, në jetën spon-
tane”, përfundoi Ronaldo. Cekim,
gjatë karrierës së tij Ronaldo ka
luajtur për klubet si Kruzeiro, PSV
Aindhoven, Barcelona, Inter, Real
Madrid, Milan dhe Korintians, de-
risa ka qenë pjesë e Përfaqësue-
ses së Brazilit në peridudhën 1994-
2001 ku nga 98 paraqitjet arriti të
shënojë 62 gola. 

Tifozët e Shalke 04 nuk e kanë
pritur mirë njoftimin e largimit
të Leon Goretzka drejt Bajern Mu-
nihut këtë verë, gjë të cilën e tre-

guan edhe në ndeshjen e fundit
të Bundesligës, pardje, kundër
Hanover 96. Gjatë ndeshjes në
fjalë, në të cilën Goretzka ishte

startues, tifozët shfaqën një ba-
ner të madh, ku lexohej: “As pa-
ratë, as titujt nuk janë më të vlef-
shëm se skuadra jonë, por

kushdo që nuk e vlerëson këtë,
mund të shkojë në ferr”. Kjo pje-
sa e fundit e fjalisë i referohet Go-
retzka, duke pritur të largohet për

te Bajern Munihu në qershor, kur
ai të jetë i lirë, ndaj klubi bavarez
nuk do të paguajë asgjë për tran-
sferimin e tij. 

TIFOZËT E SHALKES “KRYQËZOJNË” GORETZKAN

Mund të shkosh në ferr
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zlatan
Ibrahimoviç
është një
burrë i
veçantë dhe
këtë e reflek-
ton qartë në
lëkurën e tij.
Gjatë gjithë
karrierës së vet, sulmuesi sue-
dez e ka “dekoruar” trupin me
tatuazhe të ndryshme. Por, pa
dyshim, më i fundit prej tyre
është habitës për këdo që e
sheh, nisur nga kompleksiteti i
tij. Futbollisti i Mançester Ju-
najtedit ka bërë kohët e fundit
një vepër arti në shpinë. ” Fine-
st Art”, shkruan Ibrahimoviç
në fotografinë e hedhur prej
tij në rrjetet sociale, që tregon
madhështinë e tatuazhit të
bërë, një “vizatim” i qeverisur
nga një luan dhe ku ju mund
të shihni minivizatime të
shumta të brendshme, forma
gjeometrike, një peshk, një
stilolaps, apo shifra budiste.
Tatuazhi është bërë nga sue-
dezi “niki23gtr”, i cili ndodhet
në Gotenburg dhe gjithashtu
punon në vende si Los Anxhe-
los, Sao Paulo dhe Nju Jork.

Ibrahimoviçi
tregon
tatuazhin 
e tij të ri 

Fenomeni” pranoi se kur ishte futbollist, ai kishte për ta fshehur patjetër një birrë në mënyrë që
askush të mos e zbulonte atë: “E bëja këtë duke e futur birrën në kanaçe “guaraná”. Tani, si lojtar i
mëparshëm, nuk kam nevojë ta bëj këtë”", pohon Ronaldo

Kur isha
futbollist, e
fshehja birrën
në kanaçe
“guarane”

Në kategorinë e dytë angleze,
të ashtuquajtur Çampionship, një
tifoz i Midëllzboros me shumë
mundësi do të dalë përpara gjy-
qit. Arsyeja? Tifozi akuzohet të ketë
urinuar te shishja e ujit që mban
portieri mbrapa porte gjatë fito-
res 3-0 të klubit të tij ndaj Kuins
Park Rengjers. Nëse portieri i KPR
Aleks Smithies ka pirë nga ajo shi-

she mbetet për t’u vërtetuar.
Megjithatë tifozi ndërkohë është
arrestuar. Asgjë nuk bëhet e ditur
për momentin, se si ka arritur ta
marrë shishen. Por një gjë është e
qartë, që ai do të dënohet për gje-
stin e shpifur, si për shembull me
një pezullim që nuk do ta lejonte
të shihte ndeshjet e skuadrës së
tij.

Skandal në Angli, tifozi urinon te shishja e portierit
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Mensur
Mamuti

REGJISORI
YNË NË FOTO TRANSMETON

SKANARISTI 
SHQIPTAR, 

REMZI

PIKTORI
SHQIPTAR,

KOSTANDINI

PËRKËDHELA

BESIM
(ARAB.)

LËNDË
SHPËRTHYESE

-----------------------------
MBAROJ, I JAP 
FUND, KRYEJ

B
TRAJTË

E PËREMRIT
VETOR “ATO”

TEMPERATURA
----------------------------

DITA PARA 
TË SOTMES

ËNDJA, 
KËNAQËSIA

ANIJE
ME DY TRUPA
(SH. PASHQ.) K

FILM I REGJISORIT 
NË FOTO

, “... DITA E DIEL”
EKREM

KRYEZIU
PRIFT

HEBRAIK
PJESË

E TRUPIT

RUMANIA
----------------------------

TRUP
GJEOMETRIK

JAVA SCRIPT
----------------------------

KËNGË E 
SHKURTE FEJZËS

BANORET
E SHBA-VE

FILM 
I REGJISORIT 

NË FOTO

ANGSTREMI
----------------------------

PËRMBLEDHJE 
VJETORE 

E PUNIMEVE 
SHKENCORE

KALË
SHALE

ALBUM I 
“DEEP PURPLE”

------------------------------
ISH LIDERI 

KUBANEZ, FIDEL

FIGURË 
VIZATIMOR,

MAUS

QYTET NË
MAL TË ZI

-----------------------------
AKTORI AMERIKAN, 

GRACIANI

PJESË E PAGESËS 
QË BËHET PARA 
KOHE, AVANCË

----------------------------
BËJ PRITJE

MINDER
-----------------------------

RENTGENI
GJË

E NDALUAR

P
ERËRAT E 

KËNDSHME
----------------------------

ORTHOSTATIC 
INTOLERANCE

AUTORI YNË,
PASHKU

VOZIT%SI I NDJERË 
BRAZILIAN, AIRTON
-----------------------------
AKTORJA AMERI-

KANE, MARGARET

ÇOHET, 
LARTËSOHET

----------------------------
ISH PORTJER
BRAZILIAN,
EMERSON

SHKRONJAT
E PARA

-----------------------------
AMPERI

L KOMPJUTERI
I PARË

ZGJIDHJET: DHELA, IMAN, MINA, BITIS, TO, T, ËNDA, K, R, JS, AMERIKANET, TOKA JONË, A, AT, 
BANANAS, MIKI, IGALO, AVANS, NIM, PRES, AROMAT, ANTON, SENA, NGRITET, AB, LEAO, ENIAKU.

Shumë i lehtë: 468231957, 135978264, 927465831, 316749582, 852316479, 749852613, 
573624198, 684193725, 291587346. Mesatar: 492576318, 856231749, 317984526, 
784352961, 631749852, 529168473, 178423695, 965817234, 243695187.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do jeni shume te duruar sot ju te dashuruarit dhe nuk do

debatoni me partnerin. Ne fakt ai do jete i mërzitur me punën dhe
mund t'iu thotë disa fjale te pamatura. Beqaret do adhurohen nga
shume persona dhe me siguri qe do mendojnë te hedhin edhe
ndonjë hap sot. Ne planin financiar do ecni me llogari dhe nuk do ju
ndodhe asgjë e papritur. Mos u shqetësoni.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do ëndërroni jashtëzakonisht shume sot ju te dashu-

ruarit dhe realiteti nuk do ju pëlqejë aspak. Mundohuni te rikthehe-
ni sa me pare ne realitet nëse nuk doni te vuani. Ndikimi yjor do jete
tejet pozitiv për beqaret dhe ata do mund te realizojnë takimet te
jashtëzakonshme. Ne planin financiar fati ka për te qene gjithë
kohës ne anën tuaj dhe nuk do keni asnjë lloj tronditje.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dite e mbushur me momente te bukura kjo e sotmja

për te dashuruarit. Do arrini t'i shprehni ndjenjat dhe do kompen-
soni edhe gabimet e bëra me pare. Beqaret duhet te jene sa me te
arsyeshëm pasi ne te kundërt mund te afrojnë pas vetes persona qe
nuk vlejnë aspak. Buxheti do mbetet i kënaqshëm sepse gjithë
kohës do dini si dhe sa te shpenzoni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dita nuk do filloje shume mire sot për ju te dashurua-

rit, por pas pasdites gjithçka do rregullohet. Qetësia do rikthehet
si me pare dhe do ndiheni shume me mire. Beqaret do kalojnë një
dite vërtet te këndshme sepse do realizojnë takimet qe kane
ëndërruar prej kohesh. Sektori i financave do jete me i privilegjuar
dhe mund te bëni disa shpenzime me tepër nga çdo dite.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse jeni ne një lidhje bëni kujdes me tradhtitë sepse do

shkatërroni gjithçka dhe nuk do ketë me kthim mbrapa. Beqaret
duhet te jene me te duruar dhe te presin momentin e duhur për t'i
shprehur ndjenjat. Nëse nxitojnë ka rrezik te gabojnë rende. Fi-
nancat do jene akoma me te favorshme nga me pare kështu qe
përfitoni për te bere disa investime te mira.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite shume e ekuilibruar ka për te qene kjo e sotmja për

te dashuruarit. Do flisni hapur edhe për disa probleme te vjetra dhe
do i zgjidhni ato një e nga një. Beqaret nuk do jene me fat ne dashu-
ri, megjithatë dita do kaloje mjaft mire fale pranisë se miqve dhe te
afërmve me te dashur. Shpenzimet e papritura, por te domosdosh-
me mund ta tronditin pak situatën financiare.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mos e acaroni shume partnerin tuaj sot dhe mos e vini

nen trysni pasi do e largoni nga vetja gjithnjë e me shume. Beqaret do
ndihmohen shume nga miqtë e ngushte dhe do arrijnë te realizojnë
disa takime shume interesante. Shume shpejt edhe ata do fillojnë një
lidhje serioze. Buxheti nuk ka për te qene i keq, megjithatë për te
mos pasur probleme as nesër mire është te ulni disa shpenzime.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do jeni shume te frymëzuar sot ju te dashuruarit dhe do

përgatisni edhe surpriza te njëpasnjëshme për partnerin.
Marrëdhënia ne çift do jete e shkëlqyer. Beqaret duhet ta harrojnë
përgjithmonë një person qe kane pëlqyer me pare sepse përndry-
she nuk mund te shohin dot drejt se ardhmes. Sot nuk do jete dite
me fat për ta. Buxhetin do dini si ta mbani nen kontroll.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Jeta juaj ne çift nuk do jete shume e qëndrueshme sot,

Ne disa momentet do dini si te dashuroheni me partnerin, por ne
disa te tjera do debatoni ashpër me te dhe mund te thoni fjale lën-
duese. Beqaret nuk duhet te nxitohen nëse vërtet duan ta gjejnë
personin me te përshtatshëm. Sektori i financave do jete i bega-
te dhe pa asnjë lloj problemi.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do jeni shume sensuale sot dhe delikate me çdo gjest ndaj

partnerit. Do e dashuroni ne mënyrë shume te veçante atë dhe emo-
cionet kane për te qene me te forta edhe nga sa vete ju mendonit. Be-
qaret do kenë takime sensacionale qe do ua ngrenë zemrën peshe dhe
do i nxitin te përfitojnë sa me shume prej tyre. Me shpenzimet do tre-
goheni te kufizuar dhe gjendja nuk do ketë as problemin me te vogël.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sot do keni disa debate te vogla me partnerin tuaj, por ato

do bëjnë me shume zhurme sesa do sjellin probleme. Ne pasdite
gjendja do jete me e mire. Beqaret nuk do duan te bëjnë asnjë ndry-
shim ne statusin e tyre sepse pranë miqve do përjetojnë kënaqësi te pai-
magjinueshme. Buxheti do filloje te ketë disa përmirësime te vogla te
cilat shume shpejt do ju lejojnë te bëni investimet e menduara.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Gjerat mes jush dhe partnerit do ecin mjaft mire sot. Ko-

munikimi dhe toleranca janë pikat tuaja me te forta te cilat kane
bere qe situata te mbetet e qëndrueshme. Beqareve do ju rrahe zem-
ra me fort se asnjëherë me pare, por do druajte te hedhin menjëherë
hapa. Për financat ka për te qene një dite e trazuar. Mundohuni te
mos shpenzoni pa llogari dhe mendoni edhe për te ardhmen.
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1570 - Vritet Konti i Moresë,
regjent i Skocisë; nisë lufta civile.

1631 - Franca dhe Suedia nënshk-
ruajnë Traktatin kundër Gjermani-
së. 

1668 - Anglia, Holanda dhe Sue-
dia nënshkruajnë Aleancën trepalë-
she kundër Francës.

1849 - Elizabeth Blackwell shpal-
let fizicientja e parë në Amerikë.

1908 - SHBA dhe Britania e
Madhe kërkojnë përfundimin e
abuzimit në Kongo.

1923 - Grevë e taksistëve në Am-
sterdam deri më 9 mars.

1924 - Ramsey MacDonald for-
mon qeverinë e parë laburiste në
Britani.

1962 - Libia, Maroku, Algjeria dhe
Tunizia planifikojnë të formojnë
Magrebin e Bashkuar Arab.

1972 - E tërë popullata e Stam-
bollit është mbajtur nën arrest shtë-
piak për 24 orë. 

TEK SHTËPIA E SHOKUT
Tek shtëpia e shokut:
- Po ti Beni, nuk lutesh para se të
hash?
- Jo teta, pasi mami im është
kuzhiniere shumë e mirë!

Unë jam njeriu më i mençur në
botë, sepse unë di një gjë, dhe
kjo është se unë nuk di asgjë.

(Sokrati)

Kjo është interesante për ta ditur se
në jetën tonë, ne
prodhojnë pë-
shtymë të mjaf-
tueshme sa për
të mbushur të
paktën deri në 2
pishina mesatare.
Dmth, ne sekretojmë pë-
shtymë sa dy pishina.

Në kohën e tij, jeta
seksuale e pe-
randorit romak
Claudius konsi-
derohej e pa-
zakontë, sepse ai
pëlqente vetëm
gratë, jo burrat.

Interneti edhe zyrtari-
sht konsiderohet
varshmëri dhe
mund të sh-
tohet në listën e
çrregullimeve
mendore. Kërke-
sa muaj më parë ka
ardhur nga Universiteti Kembrixh.
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Një vajzë 20-vjeçare ka një sëmundje të
rrallë gjenetike që do të thotë se atë shpe-
shherë e ngatërrojnë me një fëmijë. Michel-
le Kish nga Illinoisi, ka lindur me sindromin
Hallermann-Streiff, një gjendje e rrallë që në
kohën kur ajo lindi ekzistonin vetëm 250 ra-
ste në mbarë botën. Simptomat përshijnë
formën e rrumbullakët të kokës në mënyrë të
theksuar, karakteristika fëmijërore të fytyrës
dhe një formë xhuxhizmi që e bën Kish të
ketë gjysmën e gjatësisë të së motrës. Ajo ka
nevojë për kujdes mjekësor gjatë gjithë
kohës, ka një infermiere të dedikuar për ta
dërguar atë në shkollë dhe duhet të bëjë vizi-
ta të shpeshta në spital.
Megjithë vëmendjen e
v a z h d u e s h m e
mjekësore që ajo
merr, Kish bie në
sy si një vajzë
shumë e lumtur
që aspiron të
bëhet mjeke pe-
diatre në të ardh-
men. Ajo tashmë
ëndërron të ndjekë hapat e
Sarës, motrës së saj të madhe dhe të gjejë
një të dashur. Ajo thotë se dëshiron që i da-
shuri i saj të ketë flokë të gjatë dhe ta dojë atë.

“Njerëzit mendojnë se unë jam shumë më
e vogël në moshë”, tha ajo. Kish mendon si një
vajzë normale dhe nuk ndihet ndryshe, por
prindërit e saj shqetësohen për të duke thënë
se ajo ka një të ardhme të pasigurt.

Shkencëtarët e Stanford kanë zhvilluar
një Inteligjencë Artificiale (AI) që mund të
parashikojë se kur do të vdesë një pacient,
me mbi 90 për qind saktësi. Për ekspertët ky
është një hap i madh, për përmirësimin e
kujdesit ndaj pacientëve që i afrohen
vdekjes. Duke përcaktuar se kur mund të
vdesë një person terminal apo i sëmurë
rëndë, personat që kujdesen për të mund t’u
plotësojnë atyre dëshirat dhe të sigurohen se
kanë kryer çdo bisedë e kanë përmbushur
çdo peng që mund t’u ketë ngelur. Në një
studim të ri të publikuar në arXiv, grupi i ek-
spertëve nga Stanford shpjegon se shpesh
ekziston një mospërputhje e madhe mes
mënyrës sesi duan të jetojnë pacientët pje-

sën e mbetur të jetës dhe sesi e jetojnë në të
vërtetë. E pikërisht në përpjekje për të he-
qur këtë hendek, shkencëtarët trajnuan një
rrjet të thellë nervor të të dhënave elektro-
nike nga dy spitale amerikane, ku përfshihe-
shin rreth 2 milion pacientë, të rritur e fë-
mijë. Shkalla e madhe e të dhënave i dha
mundësinë këtij algoritmi që të parashikon-
te me saktësi vdekshmërinë e pacientëve. Ky
sistem nuk parashikohet që të punojë vetë.
Por mund të përdoret nga mjekët për të
vlerësuar dhe marrë vendime proaktive për
pacientët para vdekjes. Siç shpjegojnë ek-
spertët, shpesh nuk është e lehtë për të kup-
tuar se cili pacient ka nevojë për kujdes palia-
tiv dhe kur.

Tifozja
103
vjeçare e
Bristolit

Një tifoze 103-vjeçare e fut-
bollit ende shkon në tribunat e
stadiumit për ta përcjellë eki-
pin e zemrës kur luan si vendës.
Kitty Thorne e përcjell ekipin e
Bristol Cityt prej vitit 1954 dhe
është njëra prej fansave më të
devotshme të këtij ekipi që bën
gara në kategorinë e dytë të An-
glisë - Championship. Kitty kuj-
ton mirë shumë prej ndeshje-
ve që i ka përcjellë në stadiumin
"Ashton Gate", ku Bristoli luan si
vendës, transmeton Koha Dito-
re. "Në fillim udhëtonim me
tren dhe e merrnim ushqimin
me vete. Më kujtohet një nde-
shje kur klubi vendosi në tribu-
na një kovë dhe më vonë e kup-
tova se ajo ishte për të
mbledhur para në mënyrë që të
paguheshin lojtarët", është sh-
prehur Kitty. Ajo gjithashtu
mban në mend edhe ndeshjen
ndërmjet Bristolit dhe Manche-
ster Unitedit, e zhvilluar para
afro 50 vjetësh. "Ishte viti 1972
dhe ne luanim kundër Manche-
ster Unitedit në kuadër të Lea-
gue Cup", kujton Kitty. "Shkova
në ndeshje edhe pse nuk ndihe-
sha mirë. Në stadium kishte
mbi 34 mijë tifozë dhe me të
përfunduar me nxorën duke me
bartur me barelë, pasi duhej
urgjentisht të shkoja në ambu-
lancë".

Shpiket një mënyrë për të
parashikuar vdekjen

20 vjeçarja 
në trupin e një fëmije
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