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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 7 mars - Statistikat dhe faktet tregojnë se
gratë janë shofere më të sigurta se burrat. Hu-
lumtimet e organizatave ndërkombëtare rele-
vante, tregojnë se burrat shumë më shumë pë-
sojnë në aksidente rrugore në krahasim me
gratë dhe shumë shpesh janë shkaktues të ak-
sidenteve rrugore me pasoja serioze dhe fata-
le. Me rastin e ditës së gruas 8 Marsi, Këshilli Re-
publikan i Sigurisë të Komunikacionit në Rrugë

KRSKRR, ka bërë analizë të hulumtimeve dhe
anketave në këtë temë, por edhe në atë që tre-
gojnë të dhënat statistikore.Sipas KRSKRR, në
Maqedoni, mesatarisht, rreth 70 deri 80 për
qind e viktimave në aksidentet rrugore janë të
gjinisë mashkullore, ndërsa 20-30 për qind të
gjinisë femërore. Hulumtimet, analizat dhe
realiteti, tregojnë se gratë janë shofere shumë
të kujdesshme, janë të...

Një mësim nga gratë në timon

15 DEN

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

Gruaja
shqiptare dhe
feminizmi 

Në Ditën Ndërkombëtare të
Gruas, kur në mjediset shqiptare
gratë janë të preokupuara me
flokët, grimin dhe veshjen, sepse
rëndom mblidhen diku për të fe-
stuar, është për të ardhur keq që
në këtë ditë kemi fare pak ose
aspak aktivitete që do ta diskuto-
nin pozitën e gruas në shoqërinë
shqiptare, praninë e saj në jetën
publike, rolin e saj në shoqëri, e
aq më pak ndonjë protestë që
gruaja sot po bëhet...

70c |140c

Dëshmitarë 
të një drame 
të vërtetë

BDI kërcënon,
LSDM kërkon

mirëkuptim

Parlament MIRATOHET
VENDIMI

� Fq.3 Fq.5

� Fq.11

Ansambli, 
koncerti i parë 
në shtator 
�

Nga 10 mijë nxënës shqiptarë që regjistroheshin dikur në klasë të parë, në Maqedoni, tani nuk
regjistrohen as 7 mijë nxënës. Në harkun kohor prej dhjetë vitesh, nga 2006 deri në 2016, shkollat
fillore kanë 45.505 nxënës më pak. Në Kosovë, në harkun kohor prej shtatë vitesh, ka rënë për 4
mijë numri i nxënësve në klasë të parë, ndërkaq në Shqipëri - në shkollat nëntëvjeçare brenda të
njëjtës periudhe është shënuar rënie prej mbi 63.000 nxënës

STATISTIKA TË FRIKSHME NË MAQEDONI, KOSOVË DHE SHQIPËRI
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Shkollat shqipe
drejt mbylljes!

� Fq.22

Pse s’duhet
festuar 
7 dhe 8
Marsi!

Princat të
presin!
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A. Tiranë mendohet se vjen nga fjala Theranda,
e përmendur në burimet e lashta greke dhe
latine, që vendasit e quanin "Të ranat", meqë
fusha ishte formuar si rezultat i materialeve të
ngurta që sillnin ujwrat nga malet përreth.
B. Tirana vjen nga "Tirkan". Tirkan ka qenë një
kështjellë në shpat të malit të Dajtit. Akoma
ekzistojnë rrënojat e kësaj kështjelle të lashtë
që daton fillimin daton në fillimin e shekullit t
parë paralindjes së Krishtit, e cila mendohet të
këtë qenë kështjella qe historiani bizantin

Prokop (shek. VI), e quan kështjella e Tirkanit.
C. Tiranë vjen nga "Teheran", kryeqytet i Iranit,
në kujtim të një fitoreje të korrur nga Sulejman
Pasha, (themeluesi i qytetit) në krye të ushtrisë
turke gjatë fushatës në Persi.
D. Një gojëdhënë tiranase thotë se emrin e
qytetit Sulejman Pasha e mori nga një plakë që
takoi në vendin ku do të ngrinte qytetin. 
Pyetjes së Sulejman Pashës se çfarë po bënte,
plaka iu përgjigj: Po tir an…! (an d.m.th.
ndafsh).

KUSHTETUTA E MAQEDONISË NË
KUNDËRSHTIM ME NORMAT
NDËRKOMBËTARE
"Ky është teksti origjinali i standardeve
ndërkombëtar, që e demanton Kushtetutën
unitariste të vendit, sipas së cilës, sovraniteti i
takon popullit maqedonas, 20 përqindëshit dhe të
tjerëve. Sipas standardeve ndërkombëtare, një
shtet që ka më shumë se 5 për qind të një populli
tjetër, quhet shtet binacional ose multietnik.
Gjuha shqipe (sipas të gjitha normave
ndërkombëtare) duhet të jetë gjuhë zyrtare në të
gjithë vendin. Në Republikën Jugo-Afrikane,
njëmbëdhjetë gjuhë të fiseve autoktone janë
gjuhë zyrtare. Përjashtimi i shqiptarëve nga
procesi i negociatave (përfaqësuesit shqiptarë në
Qeveri nuk i mbrojnë interesat e shqiptarëve, por
luajnë rolin e mjerë të kurirëve) për emrin e shtetit
është një gabim moral i faktorit ndërkombëtar.
Emri i ri duhet të reflektojë edhe legalitetin dhe
legjitimitetin historik të shqiptareve në këto troje",
shkruan në profilin e tij në Facebook, kryetari i
Shoqatës së të Burgosurve dhe të Përndjekurve
Politik Shqiptarë, Shpëtim Pollozhani, ndërsa ka
shoqëruar edhe definicionin e shtetit
multikulturor dhe multietnik.

RAMA TË GJEJË NJË AVOKAT
"Kryeministri ka frikë të thotë se ky aksion është
kryer me ndihmën e partnerëve tanë
ndërkombëtarë, të atyre që vetëm dy ditë më parë
paralajmëruan lidhjet e rrezikshme të politikës me
trafikun e lëndëve narkotike. Edi Rama tashmë
është i tmerruar nga hetimet e mëtejshme të kësaj
sasie kokaine të paparë ndonjëherë në Shqipëri,
sepse e di mirë që fijet dhe lidhjet e kokave të
trafikut nuk janë as punonjësit e portit dhe as ata
të kompanisë modeste. Diku më lart e më thellë
gjenden ata që e drejtuan dhe dhanë garanci për
transportin e një sasie të ngjashme me ato të filmit
'Narcos'. Ndaj, patetizmat e tij në FB dhe lëvizjet e
kukullave të tij në qeveri e polici vështirë se do e
shpëtojnë këtë herë shefin e madh nga hetimet që
me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë nuk do
të mundin të mbulojnë dhe fshehin lidhjet okulte
të kreut të qeverisë me botën e errët të krimit. Ndaj
më mirë se të shkruajë shfajësimet e dikujt që ka
rënë në çarkun e zullumeve të drogës, që e sollën
dhe e mbajnë në pushtet, Edi Rama le të gjejë një
avokat të mirë për veten dhe ndonjë nga miqtë apo
bashkëpunëtorët e tij”, shkruan kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi në një status në Facebook.

Marrëveshja e re e detit dhe
bisedimet me Greqinë kanë
ndezur një valë të nxehtë
debati në klasën politike
shqiptare, por edhe në Greqi,
ku ministri i Jashtëm, Nikos
Kotzias është akuzuar se po i
fal territore vendit tonë. Gjatë
interpelancës në parlament
lidhur me negociatat me
Shqipërinë, të kërkuar nga ish-
ministrja që firmosi
marrëveshjen e detit të vitit
2009, Dora Bakojanis, kreu
aktual i diplomacisë greke ka
zbuluar një sërë detajesh
interesante.
Mediat greke shkruajnë se
Kotizas e ka zhvlerësuar
marrëveshjen e 2009-ës, duke
thënë: “Një marrëveshje e
vërtetë është më mirë se një
marrëveshje fantazmë”. Ai
gjithashtu theksoi parimin se
mosmarrëveshjet midis
Shqipërisë dhe Greqisë në 9%
të sipërfaqes detare, “nuk do të
ndryshojë ndikimin e 100% të
sipërfaqes detare”. Nga ana e
saj, duke cituar shtypin
shqiptar, Bakojanis tha se
“qeveria greke duket se po
diskuton në fshehtësi
rishikimin e Shqipërisë për një
marrëveshje të balancuar dhe
reciprokisht të dobishme e
shembullore, që do të çonte në
aplikimin e parimit të “vijës së
mesit për shënimin e zonave
detare”. Por, duke shprehur
gatishmërinë për të informuar
deri në detaje parlamentin,
Kotzias ka konfirmuar se në
këto kushte Greqia dhe
Shqipëria gjenden përballë tre
alternativave. “Ose të mos
bëjmë marrëveshje, ose të
pranojmë vendimet e Gjykatës
Kushtetuese, ose të përpiqemi
të korrigjojmë çështjet
teknike”, ka thënë ministri i
Jashtëm grek.
Shefi i diplomacisë greke ka
shprehur edhe shqetësimin
për faktin se atmosfera me të
cilën janë pritur negociatat për
detin në Shqipëri nuk është
favorizuese dhe për këtë ka
marrë si shembull “përplasjen”
midis Ministrisë së Jashtme
dhe Presidentit Ilir Meta. “Nuk
është mirë të nxirren
përfundime nga raportet e
shtypit. Ministria e Jashtme e
Shqipërisë është në një
mosmarrëveshje me
Presidentin shqiptar”, u shpreh
Kotzias. E teksa ekipi
negociator i Shqipërisë, që
përbëhet nga 12 anëtarë, është
kthyer në një çështje që po
prodhon akuza e kundërakuza,
Kotzias ka prezantuar grupin
negociator grek,me 10 persona

(Gazeta Shqip, 7 mars)
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Pasuritë natyrore të një kombi, jo gjithmonë janë në përputhje me
zhvillimin ekonomik të atij kombi. Të dhënat e fundit të Bankës
Botërore flasin se më 2018 shqiptarët (Shqipëria)  kanë pasuri
natyrore rreth 13,375 dollarë për frymë, nivel më i lartë se shumi-
ca e vendeve të Ballkanit. Madje shqiptarët gëzojnë më shumë pa-
suri të natyrës edhe se grekët (12,546 USD) dhe turqit (12.854
USD). Edhe italianët kanë me pak pasuri natyrore për frymë se sh-
qiptarët, me vetëm 8.619 USD, dhe gjermanët gjithashtu, me
vetëm 7071 USD.

Tek kapitali natyror Banka Botërore ka klasifikuar energjinë me
(naftë, gaz, qymyri i fortë dhe i butë), mineralet (10 kategori), toka
bujqësore (toka bujqësore dhe kullota), pyjet (druri dhe disa pro-
dukte pyjore jo të zeza), dhe zonat e mbrojtura tokësore. Aktua-
lisht nuk janë përfshirë zonat e mbrojtura nga zonat detare.

Por, a mjafton që vetëm burimet natyrore të garantojnë zhvillimin.
Banka Botërore këshillon se nevojiten institucione të forta dhe qe-
verisje të mirë për të siguruar përfitime të larta nga pasuritë naty-
rore.

Ekspertët thonë që rritja ekonomike vjen nga përdorimi efikas i ka-
pitalit natyror dhe investimi i të ardhurave nga burimet natyrore
të kapitalit, si mineralet, në infrastrukturë dhe arsim. Ky investim
pastaj rezulton në rritjen e pasurisë totale. 

Në anën tjetër, gati dy të tretat e vendeve që kanë mbetur me të
ardhura të ulëta që nga viti 1995, klasifikohen si shtete të pasura
me burime natyrore, të cilat janë plot me konflikte dhe demokra-
ci të pazhvilluar dhe nivel të ulët jetese.

Thënë popullorçe, diçka që ta jep Zoti, duhesh ta kultivosh dhe
mbindërtosh. Mentaliteti shqiptar është ushqyer një kohë të gjatë
me iluzionin se ata kanë pasuri të bollshme  natyrore dhe kjo
është e vetëmjaftueshme për investuesit e huaj, të cilët do të pre-
sin në rend për të investuar në këto asete kombëtare. Përvoja ka
treguar se investuesit e huaj kanë ardhur në trojet shqiptare mirë-
po pas një kohe të gjatë kanë ikur sepse janë gërditur nga sekserët
muskulozë të institucioneve tona, të cilët kanë kërkuar ryshfete
para se të  fillojë investimi. Megalomania e të qenit i pasur me mi-
nerale, ujëra, bregdet etj. i ka pasivizuar shumë njerëzit tanë dhe
fatkeqësisht kjo është reflektuar edhe ne mendësinë instituciona-
le.

Pasuritë e një kombi nuk maten vetëm në resurset natyrore. Ka
shumë vende në botë që nuk kanë kushedi çfarë pasurie natyro-
re, mirëpo faktori njeri, apo resurset humane janë të një niveli të
lartë të cilat përkthehen pastaj në mirëqenie kolektive të atij po-
pulli. 

Nëse asetet kombëtare ngelen të pamenxhueshme, atëherë kemi
të bëjmë me një vetëdije koloniale që thotë se vetëm të huajt
munden ti menaxhojnë ato. 

Dilema se çka paraqet sot pasuri: njeriu, apo resurset natyrore, në
fakt është thelbi i një aksiome që kërkon zbërthim metodologjike
shkencor. Gjithsesi një pasuri natyrore do të ngelte e vdekur nëse
faktori njeri nuk e vë në lëvizje, duke i dhënë asaj pasurie mode-
lin e duhur të efikasitetit ekonomik, e teknologjik. Prandaj përpla-
sjet për vetëmjaftueshmërinë tonë si një vend i pasur, duhet sa më
shpejt të marrin fund dhe të zëvendësohen me një vetëdije të re
që si produkt final nxjerr kombinimin në mes të pasurisë natyro-
re dhe efikasitetit menaxhues nga ana e njeriut tonë.

Çka është
pasuria - njeriu 
a natyra?

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

Emin AZEMI

KATËR HIPOTEZAT PËR PREJARDHJEN E EMRIT TIRANË?

DEGRADIMI I ARSIMIT DEGRADON
SHOQËRINË
"Arsimimi bashkëkohor në parim do të duhej të jetë
një proces i edukimit intelektual të gjeneratave të
reja, një proces i zgjerimit të dijes përmes
zbulimeve të reja teknologjike që do të
prodhoheshin nga hulumtimet shkencore të
profesorëve në institute dhe qendra të ndryshme
hulumtuese. Arsimimi nuk realizohet me mësues të
cilët CV-të e tyre nuk i bëjnë publike dhe të njëjtat i
fshehin nga opinioni. Degradimi i arsimit, degradon
shoqërinë, degradon demokracinë, degradon
ekonominë edhe gjithçka tjetër…", shkruan në
profilin e tij në Facebook, profesori Izet Zeqiri.
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Shkup, 7 mars - Kryetari i Parlamen-
tit, Talat Xhaferi, nuk pritet të thër-
ret seancë plenare për një javë me
qëllim që ti jepet kohë partive par-
lamentare që të arrijnë marrëve-
shje në lidhje me miratimin e Ligjit
për gjuhët pas dështimit të ditës së
martë që i njëjti të hidhet në votim.
Në të njëjtën vijë me të janë dhe
deputetë e BDI-së që thonë se nuk
do të ketë seancë plenare tjetër pa u
miratuar Ligji për gjuhët. Nga ana
tjetër, zyrtarë të lartë të LSDM-së
thonë se mund të veprojnë siç thotë
BDI, por për shtetin nuk do ishte
mirë të luajnë në mënyrë kaq agre-
sive. Deputetë të BDI-së thonë se
debati mbi amendamentet është
harxhuar në lexim të dytë, ndërsa sa
i përket vërejtjeve të presidentit, sh-
prehen se është në vullnetin e shu-
micës nëse i përfill apo jo. 

“Ne jemi Parlamenti dhe në
këtë organ ka një shumicë që ven-
dos për çështje të rëndësishme në
vend dhe miraton ligjet. Kjo shu-
micë nuk ka pse të përfill vërejtjet e
presidentit e as amendamentet për
të cilat debati thjeshtë është
harxhuar në lexim të dytë. E ka
thënë dhe kryetari i Parlamentit,
nuk jemi ne ata që vlerësojmë nëse
një ligj është në pajtim me Kushte-
tutën apo jo, por ne votojmë ligjet
që i propozon Qeveria”, thonë de-
putetë e BDI-së. Siç shprehen ata,
seancë nuk do të ketë pa u votuar
Ligji për gjuhët, ndërsa janë të si-
gurt se atë do ta votojnë dhe depu-
tetë e LSDM-së. 

“Jemi të sigurt se Ligji do të vo-
tohet edhe nga deputetët e LSDM-
së, ndryshe nuk do të bëhet kjo
punë. Seancë plenare nuk do të ketë
pa u votuar ky ligj. Tjetra, neve nuk
na intereson forma se si VMRO do ti
përkrah ligjet reformuese meqë ky
është një problem tjetër që nuk
duhet të lidhet me Ligjin për gjuhët,

është problem si i menaxhon LSDM
punët me VMRO-në”, thonë depu-
tetë e BDI-së. Ata përmendin rastin
e njëjtë kur në vitin 2008, presiden-
ti i atëhershëm, Branko Cërvenkov-
ski, nuk e nënshkroi Ligjin për
gjuhët dhe të njëjtin u detyrua ta
nënshkruaj përsëri. “Në vitin 2008
kishim të njëjtën situatë kur presi-
denti Branko Cërvenkovski refuzoi
ta nënshkruaj Ligjin për gjuhët, dhe
e ktheu atë në Parlament bashkë
më vërejtjet që normalisht - shu-
mica e atëhershme nuk i përfilli dhe
e votoi tekstin e njëjtë të Ligjit, bile
në mos gabohemi - atëherë kishte
dhe deputetë të LSDM-s që votuan
pro ligjit. Pas kësaj, Cërvenkovski u
detyrua ta nënshkruaj Ligjin për
gjuhët meqë ashtu e thotë Ligji dhe
Kushtetua dhe po njëjtë do të dety-
rohet ta nënshkruajë edhe presi-
denti Ivanov”, thonë për gazetën
KOHA deputetët nga Grupi parla-
mentar i BDI-së. Në LSDM, sekre-
tari i përgjithshëm i partisë, Alek-
sandër Kiracovski pajtohet me
deputetët e BDI-së që shumica
mund të vendos gjithçka vetëm, por
siç thotë ai, nuk do të ishte mirë për
shtetin. "Mund të them se ne nuk e
kemi problem të vendosim gjithçka
vetëm edhe për Ligjin për gjuhët,
por nuk do të ishte mirë për shtetin

të luajmë agresisvisht”, thotë shkurt
Kiracovski nga LSDM në pyetje e ga-
zetës KOHA nëse shumica ka të
drejtë të votojë Ligjin pa përfillur
amendamentet e partive opozitare
në rastet kur atë e kthen presidenti.
Në ndërkohë, kryetari i grupit parla-
mentar të VMRO-së, Dragan Danev
thotë për gazetën KOHA se bazuar
në Rregulloren e punës, e vetmja
gjë që mund të shfrytëzojë shumi-
ca është që diskutimet mbi amen-
damentet të akumulojë në një të
vetëm, por nuk mund të shmanget
votimi i amendamenteve një nga
një. "Në asnjë mënyrë Ligji nuk
mund të kalojë nëse i referohemi
Rregullores së punës, pa u mos u
shqyrtuar amendamentet e propo-
zuara nga deputetët, në këtë rast
deputetët e VMRO-DPMNE-së. Ajo
që nuk dëshirohet aspak nga ne
është që shumica të shfrytëzojë
mundësinë që e jep Rregullorja për
ti akumuluar diskutimet mbi
amendamentet në një diskutim të
vetëm. Por shumica nuk ka asnjë
mundësi ti shmanget votimit të
amendamenteve një nga një”, thotë
Danev. Ndryshe, sipas asaj që dek-
laroi kryetari i Parlamentit, Talat
Xhaferi, ekziston mundësia pas
konsolidimit të shumicës parla-
mentare për Ligjin për përdorimin e

gjuhëve, i njëjti të hidhet në votim
pa diskutim të amendamenteve.
“Unë shikoj kompetencat dhe ve-
primet procedurale të cilat dalin
nga Rregullorja e Parlamentit. Ligji
i ka kaluar të gjitha procedura
ligjdhënëse, por u kthye pas për
shkak të mosdekretimit të tij nga
ana e presidentit të shtetit. Mosdi-
skutimi i amendamenteve është çë-
shtje interpretimi dhe unë bazohen
në Rregulloren e Parlamentit. Ajo
çfarë nënkuptojë me këtë, është se
kjo do të shihet gjatë konvertimit
të seancës plenare”, tha Xhaferi. 

Ndryshe, praktika qëndron në
anën e BDI-së meqë ka pasur raste
më herët kur ishte kohabitacion me
VMRO-në dhe LSDM-në, kur presi-
denti Branko Cërvenksovi ka kthyer
ligje të caktuara, por që shumica i ka
votuar pa debat në lexim të tretë
duke mos përfilluar propozimet e
deputetëve të LSDM-së. Pikërisht
në këtë kohë, Parlamenti është në
vlugun madh të procedimit me ligje
të rëndësishme, si ligjet për arsimin
fillor dhe të mesëm, ndryshimet në
Projektligjin për ndryshimin e Ligjit
për sigurimin material të personave
të papunë për shkak të privatizimit
të kompanive me pronësi dominue-
se të shtetit, ndryshimet në Ligjin
për mbrojtje sociale. Në rendin e

ditës janë edhe ndryshimet në
Ligjin për Prokurorinë Publike dhe
Ligjin mbi Procedurën Penale. Deri
në fund të javës, vetëm festimi i 15
vjetorit të formimit të Klubit të Për-
faqësuesve do të shpallet në faqen
e internetit, me një debat për rritjen
e pjesëmarrjes politike të grave.
Gjithashtu, do të presin për mirati-
min edhe ndryshimet e Ligjit për
Mbrojtjen e Dëshmitarëve, i cili
është një Ligj kyç për përmirësimin
e efikasitetit të Prokurorisë Specia-
le Publike, ndryshimet në Ligjin për
Gjykatat, Ligjin për mbrojtjen nga
pirja e duhanit dhe Ligjin për përdo-
rimin e gjuhëve. Do të zgjatet edhe
votimi për ndryshimet me të cilat
ulen pagesat për rrugën e funksio-
narëve dhe për deputetët. Ndryshi-
met në Ligjin për resurset minerale
janë gjithashtu në pritje të votimit,
të cilat duhet të vendosin për fatin e
minierave. 

PA PËRFUNDUAR ME LIGJIN PËR GJUHËT, S'DO TË KETË SEANCË PLENARE

BDI kërcënon, LSDM
kërkon mirëkuptim

"E ka thënë dhe kryetari
i Parlamentit, nuk jemi
ne ata që vlerësojmë
nëse një ligj është në
pajtim me Kushtetutën
apo jo, por ne votojmë
ligjet që i propozon
Qeveria”, kërcënojnë
deputetët e BDI-së,
ndërsa thonë se seancë
nuk do të ketë pa u
votuar Ligji për gjuhët.
Aleksandër Kiracovski i
LSDM-së pajtohet me
deklarimet e
deputetëve të BDI-së që
shumica mund të
vendos gjithçka e
vetme, por siç thotë ai,
nuk do të ishte mirë për
shtetin

Mund të them se ne nuk e
kemi problem të vendosim
gjithçka vetëm edhe për
Ligjin për gjuhët, por nuk do
të ishte mirë për shtetin të
luajmë agresisvisht

ALEKSANDËR KIRACOVSKI 

Në asnjë mënyrë Ligji nuk
mund të kalojë nëse i
referohemi Rregullores së
punës, pa u mos u shqyrtuar
amendamentet e
propozuara nga deputetët,
në këtë rast deputetët e
VMRO-DPMNE-së. Ajo që
nuk dëshirohet aspak nga ne
është që shumica të
shfrytëzojë mundësinë që e
jep Rregullorja për ti
akumuluar diskutimet mbi
amendamentet në një
diskutim të vetëm. Por
shumica nuk ka asnjë
mundësi ti shmanget votimit
të amendamenteve një nga
një 

DRAGAN DANEV 

PARLAMENTI DO TË KETË DHOMË TË GRAVE 
Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë do të
hapet Dhoma e Grave sipas shembullit të
Parlamentit suedez. Kryetari i Parlamentit, Talat
Xhaferi, në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të
Klubit të deputetëve në Parlament tha se do të
fillojë me realizimin e projektit për ruajtjen dhe
promovimin e kontributit të grave deputete dhe
bartëse të funksioneve në Parlament dhe në
trupat punues. Sekretarja e përgjithshme e

parlamentit, Cvetanka Ivanova, e cila si ish
deputete është njëra ndër themelueset e Klubit,
tha se ende shumë duhet të punohet në
avancimin e të drejtave të grave. "Neve nuk na
duhen parfume dhe dhurata për 8 Mars, por
kontribut dhe mbështetje", tha Ivanova. Në
ngjarjen marrin pjesë edhe deputetet e VMRO-
DPMNE-së opozitare, sektori joqeveritar, kori
diplomatik dhe të tjerë.
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Koha, e enjte 8 mars, 2018 

Fatos RUSHITI

Shkup, 7 mars - Tre apo katër masa
janë shënuar me të kuqe, si masa
të cilat vonojnë në kuadër të refor-
mave të përmbajtura në Planin 3-
6-9 dhe për to - në mënyrë intensi-
ve bisedojnë partitë politike nga
pushteti dhe opozita me qëllim që
të arrihet konsensus politik. Kësh-
tu deklaroi zëvendëskryeministri i
angazhuar për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani, gjatë prezantimit
të statusit të implementimit të Pla-
nit 3-6-9 para ambasadorëve të
vendeve-anëtare të Bashkimit
Evropian, nga ana e ministrave
përgjegjës për zbatimin e refor-
mave. Osmani megjithëse nuk i
përmendi se cilat janë ato masa,
ai tha se po bisedohet për të gjitha
ligjet në pjesën e jurisprudencës
dhe shërbimeve të sigurisë. Thek-
soi se ka përparim në komuniki-
min mes partive politike dhe se po
ndërtohet një besim i bazuar mes
palëve me qëllim që të mund të di-
skutojnë në mënyrë më thelbëso-
re për zgjidhje konkrete ligjore.

"Ende nuk mund të them për
epilogun përfundimtar, sepse nuk
ka epilog përfundimtar, por jemi
në rrugë të mirë", tha Osmani, duke
shtuar se çështja për Ligjin për
avancimin e përdorimit të gjuhëve,
duhet të jetë pjesë e procesit dhe
sipas të gjitha gjasave, ndoshta
është vënë në atë pako.

"Me ngjarjet e djeshme mund
të zhvendoset i tërë procesi", u sh-
preh Osmani, duke shtuar se ka
masa për të cilat ende ka afat për
realizim deri nga mesi i prillit,
përkatësisht deri në publikimin e
raportit vjetor të Komisionit evro-

pian për përparimin e vendit.
"Ideja është që para ambasadorë-
ve edhe njëherë, në mënyrë të
qartë, të kërkojmë  mbështetje për
marrjen e Raportit në pajtim me
meritat dhe të marrim mundësi të
drejtë që Maqedonia të lëvizë për-
para në procesin e eurointegrime-
ve", tha Osmani. Zëvendëskryemi-
nistri për Çështje Evropiane
theksoi gjithashtu se Maqedonia
është kthyer në rrugën e vet eu-
rointegruese, reformat po reali-
zohen dhe ato do të vazhdojnë dhe
do të intensifikohen posaçërisht
kur do të fillojë procesi negociues,
por edhe pasi që vendi do të bëhet
anëtare e Unionit.

"Përveç miratimit të ligjeve,
strategjive dhe rregulloreve, me
rëndësi është që ato të reflektojnë
në jetën e përditshme, në sjelljen e
gjykatësve, në sjelljen e të punë-
suarve në administratë, në sjelljen

e shërbimeve të sigurisë, në sjel-
ljen e funksionarëve dhe me-
naxherëve në menaxhimin e për-
ditshëm në shtet", tha Osmani.
Ndërkohë, në fjalën e tij, mistri i
Drejtësisë, Bilen Saliji ndër të tjera
tha se një nga reformat kyçe që
kemi punuar gjatë periudhës së
kaluar, është Strategjia për
reformën e sektorit të gjyqësorit
me planin e veprimit 2017-2022,
në të cilën janë inkorporuar  masa
dhe  aktivitete  për  vendosjen  e
një sistemi  gjyqësor  të pavarur, të
besueshëm dhe profesional në Re-
publikën e Maqedonisë. "Strategjia,
si një dokument gjithëpërfshirës
dhe i detajuar, paraqet një
udhërrëfyes për lëvizjen e reforma-
ve në sektorin  gjyqësorit. Parimet
mbi të cilat bazohet strategjia janë
pavarësia dhe paanshmëria,
veçanërisht në lidhje me
zgjedhjen, vlerësimin dhe shkarki-

min e gjyqtarëve dhe prokurorëve
publikë, duke u bazuar në kritere
objektive dhe matëse, buxhetin
gjyqësor të pavarur dhe të qën-
drueshëm, përmirësimin e kushte-
ve të punës së gjyqtarëve dhe në-
punësve gjyqësorë, eliminimin e
mundësisë së abuzimit gjatë
shpërndarjes elektronike të lëndë-
ve  gjyqësore", u shpreh Saliji.

Rrjedhën e reformave para am-
basadorëve e prezantojnë Osma-
ni, ministrja e Mbrojtjes, Radmilla
Shekerinska, ministri i Punëve të
Brendshme, Oliver Spasovski, mini-
stri i Drejtësisë, Bilen Saliji dhe mi-
nistri i Shoqërisë Informatike dhe
Administratës, Damjan Mançevski.
Një ditë më parë, Qeveria e formoi
Mekanizmin koordinues nacional,
i cili i koordinon gjashtë nismat
bartëse të përmbajtura në Stra-
tegjinë e KE-së për zgjerim me ven-
det nga Ballkani Perëndimor.

Athinë, 7 mars - Është shumë mirë
që çështja për emrin ndodhet lartë
në agjendë dhe shpresojmë se
mund të krijohet momentum po-
zitiv, thotë zëvendësja e sekretarit
të përgjithshëm të NATO-s, Rouz
Gotmeler, në intervistë për televi-
zionin grek Skaj, lajmëroi korre-
spondenti i MIA-s nga Athina.
Lidhur me anëtarësimin e Maqe-
donisë në Aleancën veri-atlantike,
ajo e përmend vizitën e para-
dokohshme të sekretarit të
përgjithshëm Jens Stoltenberg në
Shkup dhe qëndrimin se "duhet të
shkohet përpara në negociata në
kuadër të KB-së, në një mënyrë të
drejtpërdrejtë, duke punuar me
ambasadorin Nimic, të gjendet

zgjidhje që në mënyrë të qartë do
t'i përgjigjet të gjitha palëve". "Ne
ndjekim me kujdes, është shumë
interesant se sa lartë ndodhet
tema në agjendë, sepse kjo është
diçka shumë e mirë. E di se disa
vite ishte larguar mënjanë. Sipas
kësaj, ne shpresojmë se mund të
krijohet një momentum, në
mënyrë pozitive", theksoi Gotmeler
në intervistë për emisionin "Isto-
ries" në televizionin grek "Skaj".

Duke folur për negociatat dhe
duke e përmendur përvojën e saj
personale si negociuese, thotë se
nuk mund të dihet drejt çka pojnë,
bëhet fjalë për procese të ngadal-
shme dhe të rënda, ndonjëherë ka
dy hapa prapa, një hap përpara,

"por vazhdon të shkosh përpara
dhe të kërkosh zgjidhje". Zëvendë-
sja e Stoltenberg, në pyetjen nëse
ekziston plani B në rast se nuk ka
marrëveshje deri në samitin e kor-
rikut, thotë se NATO është e përku-
shtuar në politikën e dyerve të ha-
pura, ndërsa kjo ka të bëjë jo
vetëm me Maqedoninë, por edhe
me të gjitha vendet që dëshirojnë
të bëhen anëtare. "Mendoj se ajo
që do të duhej ta dinë shikuesit
tuaj është se sa i përket NATO-s,
vendimet nga Samiti i Bukureshtit,
të cilat, në vitin 2018 janë tashmë
10 vite të vjetra, me të vërtetë e ja-
pin pasqyrën se dera është e ha-
pur. Ne jemi të fokusuar vetëm në
IRJM, sqaron zëvendësja e sekreta-

rit të përgjithshëm të NATO-s dhe
thotë se vendet do të duhej të kenë
mundësi që[ vetë t'i zgjedhin
marrëdhëniet e tyre të sigurisë. Mu
këtë, Rouz Gotmeler e përmend
edhe lidhur me analizat se po rritet
ndikimi rus në rajon. Thotë se nuk
ekziston kurrfarë kontradikte mes
vendit që ka marrëdhënie të mira
me NATO-n, ndërsa në të njëjtën
kohë edhe marrëdhënie të mira
me Moskën, ndërkaq si shembull e
përmend vizitën e saj në Beograd.

Miratohen 
28 ligje, 12 me
procedurë 
të shkurtuar
Shkup, 7 mars - Në tre muajt e
fundit gjatë vitit të kaluar, Parla-
menti ka miratuar 28 ligje, prej të
cilave tre janë të reja, 16 janë
ndryshime, ndërsa nëntë janë ra-
tifikime. Nga ligjet e miratuara,
12 janë me procedurë të shkur-
tuar, ndërsa shtatë në procedurë
të rregullt. Në periudhën mbikë-
qyrëse është miratuar vetëm një
ligj për harmonizim me të
drejtën e BE-së, tregon raporti i
katërt i Asociacionit qytetar
MOST për mbikëqyrjen e punës
së Parlamentit të RM-së. "Në pe-
riudhën në Parlament në vijim
kanë qenë gjithsej 63 procedura
për miratim ose ndryshim të
ligjeve, 28 ligje janë miratuar, 31
ligje janë në procedurë, dy janë
të papranueshme, ndërsa dy janë
tërhequr. Nga ligjet e miratuara,
tre janë të reja, 16 janë ndryshi-
me të ligjeve ekzistuese, ndërsa
nëntë certifikime. Nga ligjet e
miratuara 12 ligje janë miratuar
me procedurë të shkurtuar
(63%), ndërsa 7 (37%) me proce-
durë të rregullt", thuhet në rapor-
tin e MOST-it. Më shumë ligje -
12, janë miratuar në dhjetor,
ndërsa në një ditë, më 22 dhjetor
të vitit 2017, janë miratuar gjith-
sej 10 ligje, prej të cilave 7 me
procedurë të shkurtuar dhe 3 me
procedurë të rregullt, që paraqet
52.6 për qind nga numri i
përgjithshëm i ligjeve të mira-
tuara në periudhën mbikëqyrëse.
MOST e ka analizuar edhe punën
e komisioneve dhe analizë të
punës së komisioneve edhe atë
përmes transparencës, cilësisë së
procesverbaleve dhe përfshirjes
së palëve të tanguara. Për tran-
sparencë, Komisioni për kulturë,
Komisioni për çështje të punës
dhe mandatit-imunitetit dhe Ko-
misionit juridiko-ligjdhënës
kanë marrë mbi 50 pikë indeksi
nga 100 pikë të mundshme, gja-
shtë komisione kanë marrë nga
30 deri në 50 pikë indeksi nga 100
pikë të mundshme, që paraqet
përmirësim lidhur me periudhën
paraprake të monitorimit, kur ka
pasur tre komisione të këtilla. Në
raport është analizuar edhe puna
e deputetëve. Dhjetë ligje kanë
propozuar nga gjithsej 20 depu-
tetë, janë miratuar gjashtë ligje
me propozim nga gjithsej 10 de-
putetë, të papranueshme kanë
qenë 2 ligje nga periudha para-
prake, të cilët janë miratuar nga
deputetë, ndërsa në procedurë
janë nëntë ligje të miratuara nga
deputetë, edhe atë tre ligje të
propozuar nga gjithsej 14 depu-
tetë dhe gjashtë ligje të propo-
zuara nga deputetë në pe-
riudhën paraprake të
monitorimit.

GOTMELER PËR TELEVIZIONIN GREK SKAJ

NATO pret zgjidhjen e emrit

PREZANTOHET STRATEGJIA E REFORMAVE PARA AMBASADORËVE

Pa VMRO-në, Plani 
3-6-9 nuk përmbyllet

Osmani megjithëse
nuk i përmendi se cilat
janë ato masa, ai tha se
po bisedohet për të
gjitha ligjet në pjesën e
jurisprudencës dhe
shërbimeve të sigurisë
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Evis HALILI 

Shkup, 7 mars - Vendimi për theme-
limin e Ansamblit shtetëror të
këngëve dhe valleve shqipe është
zyrtar pas miratimit nga Qeveria.
Me gjithsej 96 të punësuar, instru-
mentistë... e të tjerë, mes të cilëve
18 çifte valltarësh, selia e këtij insti-
tucioni do të gjendet në komplek-
sin e sportit Partizani, në Komunën
e Çairit. Buxheti i akorduar nga
buxheti i shtetit arrin në mbi 51 mi-
lionë denarë, fond ky që do të vihet
në dispozicion përveç pagesave të
punonjësve edhe për blerjen e 23
instrumenteve (804 mijë denarë),
kostumeve (mbi 2 milionë denarë),
autobusin (3 milionë denarë), ndër-

sa një pjesë është parashikuar për
rikonstruktimin e ambienteve dhe
adaptimin e tyre sipas nevojave të
ansamblit (7 milionë denarë). Bren-
da 10 ditëve pritet të emërohet
drejtori (ushtrues detyre) , pozicion
ky për të cilin ende nuk është lakuar
ndonjë kandidaturë dhe gjatë
muajve të ardhshëm - do të dihet
po ashtu se kush do të jenë emrat
që do të bëjnë pjesë në bordin drej-
tues dhe pjesën tjetër të ansam-
blit. Ansambli do të ketë në
përbërje dy sektorë (juridik dhe fi-
nanciar) udhëheqësin programor,
si edhe pesë të tjerë: juridik, tek-
nik, instrumental, të valles dhe atë

të vokalit. Në vendimin e Qeverisë,
ndër të tjera thuhet se ky institu-
cion do të afirmojë vlerat e folklorit
shqiptar, traditën dhe kulturën, si
brenda, ashtu edhe jashtë vendit, si
edhe do të nxisë rininë që të kulti-
vojë dhe të praktikojë folklorin.
Qëllimi për formimin e këtij institu-
cioni ka lindur nga nevoja për të
ruajtur në mënyrë institucionale
folklorin shqiptar, financimi dhe in-
teresimi për të cilin ka qenë mini-
mal. Një tjetër qëllim për themeli-
min e këtij institucioni është ruajtja
e veshjeve tradicionale origjinale, si
edhe mbrojtja dhe kujdesit për tra-
shëgiminë jomateriale. Veprimta-

ria bazë e Ansamblit shqiptar do të
jenë interpretimet artistike, kon-
certet brenda dhe jashtë vendit,
blerjen e kostumeve origjinale, bo-
timet, por edhe përgatitjen e ko-
reografive të reja, e të tjera. Porce-
durat për themelimin e këtij
institucioni parashikohen të kom-
pletohen brenda gjatë muajve,
ndërsa në fund të muajit shtator
planifikohet të jepet edhe koncer-
ti i parë. 

“Është evidente se vitet e fundit
disa prej ansambleve amatore dhe
shoqëritë të cilat funksiononin prej
50 vitesh si Liman Kaba, Besa nuk
janë më. Në vështirësi financiare
përballen Xheladin Zeqiri, Ibe Pa-
likuqi, Emin Duraku, Bajram Sha-
bani dhe disa të tjerë nga Kërcova e
Struga. Po ashtu jemi dëshmitarë
se një prej festivaleve më të mëdha
folklorike, Sharri këndon prej tre
vitesh nuk është në gjendje as të
shënoje 20 vjetorin e themelimit,
për shkak të vështirësive financia-
re...”, thuhet në vendimin e Qeveri-
së.  Vendimi për themelimin e An-
samblit të këngëve dhe valleve
shqipe, si një organizatë jofitim-
rurëse në fushën e kulturës - në ka-
tegorinë institucionit nacionale, që
do të financohet nga buxheti i shte-
ti, u mor në seancën e së martës në
Qeveri. Emërtesa zyrtare do të jetë
Institucioni Nacional Ansambli i
Këngëve dhe Valleve Shqipe. 

Diskriminim i madh
i grave në punë
Shkup, 7 mars - Komisioni për mbrojtje
nga diskriminimi me rastin e Ditës së
Gruas - 8 Marsi, shpreh shqetësim për
shkallën e lartë të diskriminimit në fu-
shën e punësimit dhe marrëdhënieve të
punës, që, siç thekson,  shprehet përmes
pagave më të ulëta të grave, përqindjes së
tyre më të vogël në vende udhëheqëse
dhe vende më të mira të paguara të punës
dhe numrin më të madh të konkurseve
për punësim të cilat e pamundësojnë
punësimin e grave dhe para së gjithash
tek më të moshuarat. "Komisioni është i
shqetësuar edhe për statusin e grave sh-
tatzëna, nënat kryefamiljare dhe nënat
e fëmijëve me aftësi të kufizuara si në
vendet e punës ashtu edhe në fushat e
tjera të jetës shoqërore. Përkujto në ne-
vojën për aktivitete të përforcuara që t'ju
sigurohet trajtim i barabartë i grave të
moshuara, grave me aftësi të kufizuara,
grave rome, grave me rrezik social dhe
nënave kryefamiljare në kujdesin shën-
detësor dhe social, strehimin dhe qasjen
deri te shërbimet", thuhet në kumtesën e
KMD-së. Prej atje apelojnë deri te institu-
cionet arsimore dhe njësitet e vetëqeveri-
sjes lokale për ndërgjegjësim më të madh
për nevojën nga përfshirja më e madhe e
vajzave rome, nga mjediset rurale, nga
familjet e varfra dhe ato me aftësi të ku-
fizuara, në procesin arsimor.

Omer XHAFERI

Shkup, 7 mars - Këshilli për monitorimin
dhe zbatimin e Strategjisë për reforma në
gjyqësor 2018-2022, i cili duhej të zgjidhej
në fund të muajit janar, zyrtarisht është
themeluar në mbledhjen e fundit të Qeve-
risë. Për dallim nga Këshilli paraprak, i cili
funksionoi në kuadër të Ministrisë së
Drejtësisë dhe anëtarët e të cilit kishin rol
këshillëdhënës, Këshilli i ri siç informojnë
nga Qeveria, detyrë primare do ta ketë
zbatimin dhe monitorimin e reformave në

të gjithë territorin e Maqedonisë. Udhëhe-
qja dhe kryesimi i këtij Këshilli do t’i takojë
kryeministrit Zoran Zaev. Në seancën e
fundit të Qeverisë, po ashtu u definua
edhe përbërja e Këshillit në fjalë, e cila
përbëhet nga ministri i Drejtësisë, Bilent
Sali dhe zëvendësi i tij, Oliver Ristovski,
kryeprokurori Lubomir Jovevski, Proku-
rorja speciale Katica Janeva, dhe përfaqë-
sues nga Gjykata Supreme, përfaqësues
nga Gjykatat e Apelit në Shkup, Gostivar,
Manastir dhe Shtip, si dhe nga pjesa e in-
stitucioneve gjyqësore përfaqësues në
këtë Këshill do të kenë edhe dy Gjykatat
Themelore të Shkupit. Nga institucionet
apo organizatat të cilat nuk kanë kompe-
tenca ekzekutive, është përfshirë edhe zyra
e Avokatit të Popullit, respektivisht om-
budsmani Ixhet Memeti, kryetari i Sho-
qatës së Gjykatësve, Xhemali Saiti, një për-
faqësues nga Oda e Avokatëve të
Maqedonisë dhe një përfaqësues nga Rrje-
ti i shoqatave joqeveritare "Blu Print".
Ndërsa, nga pjesa e profesorëve, pjesë e
Këshillit, do të jetë profesoresha Gordana
Llazhetiq nga Fakulteti Juridik i Shkupi
dhe Besa Arifi, nga Fakulteti Juridik i UEJL-
së.

Meqë gjatë periudhës së kaluar kishte
reagime të ashpra për paralajmërimet se
pjesë e Këshillit për monitorimin e refor-

mave në gjyqësor, mund të jenë edhe krye-
tari Gjykatës Supreme, Jovo Vangellovski
dhe ai i Këshilli Gjyqësor, Zoran Karaxhov-
ski, nga Qeveria kanë theksuar se këta dy
persona nuk do të jenë pjesë e Këshillit.
Lidhur me këtë çështje, nga Qeveria e kanë
përsëritur qëndrimin se pjesë e Këshillit të
ri nuk do të jenë anëtarët, të cilët para-
prakisht kanë qenë bartës të proceseve të
caktuara negative në gjyqësor. Zëdhënësi
i Qeverisë, Mile Boshnjakovski, në pyetjet
e gazetës KOHA se kush janë përfaqësue-
sit apo në cilin nivel pritet të përfaqësohet
gjykata apostrofuar në këtë Këshillin e ri
për reforma, tha se ende nuk janë caktuar
emrat se kush do të jetë pjesë e këtij kë-
shilli nga instancat gjyqësore. "Anëtarët
që vijnë nga Gjykatat ende nuk janë
zgjedhur. 

Me rëndësi se pjesë e këtij Këshilli do të
jenë edhe përfaqësues të gjykatave nga
dy Gjykata Themelore të Shkupit, përf-
shirë edhe përfaqësues nga Gjykata Su-
preme, gjegjësisht ato të Apelit në Shkup,
Gostivar, Manastir dhe Shtip. Zgjedhja e
këtyre përfaqësuesve do të bëhet në koor-
dinim mes neve dhe Gjykatave. Procedura
rreth zgjedhjes së këtyre përfaqësuesve
do të jetë maksimalisht transparente dhe
opinioni do të njoftohet me kohë", tha Bo-
shnjakovski.

PËRFAQËSUESIT E GJYKATAVE DO TË ZGJIDHEN NË MËNYRË TRANSPARENTE

Këshilli i ri për reforma në gjyqësor, jo i plotë
Për dallim nga Këshilli
paraprak, i cili funksionoi 
në kuadër të Ministrisë së
Drejtësisë dhe anëtarët e 
të cilit kishin rol
këshillëdhënës, Këshilli i ri
siç informojnë nga Qeveria,
detyrë primare do ta ketë
zbatimin dhe monitorimin 
e reformave në të gjithë
territorin e Maqedonisë

QEVERIA MIRATON VENDIMIN 

Ansambli, koncerti i parë në shtator 
Brenda dhjetë ditëve
pritet të emërohet
drejtori (ushtrues
detyre), pozicion ky
për të cilin ende nuk
është lakuar ndonjë
kandidaturë, ndërsa
koncerti i parë
parashikohet të
mbahet në fund të
muajit shtator

Me gjithsej 96 të
punësuar,
instrumentistë... e të
tjerë, mes të cilëve 18
çifte valltarësh, selia e
këtij institucioni do të
gjendet në kompleksin e
sportit Partizani, në
Komunën e Çairit

Koha
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6 AKTUALE
Koha, e enjte 8 mars, 2018 

Vidhet "Tojota" 
me targa tetovare
Tetovari R.J. (57) ka denoncuar se një kryerës i
panjohur ia ka marrë automjetin "Tojota" me
targa tetovare, të cilin e ka lënë para një mish-
tore në tregun e gjelbër të Tetovës me çelës në
bravë. MPB informon se kryerësi ka hyrë, e ka
ndezur automjetin dhe ka ikur në drejtim të
panjohur. Në këtë mënyrë kryerësi ka përfi-
tuar dobi pronësore kundërligjore prej rreth
6.600 euro. Po ndërmerren masa për gjetje të
automjetit dhe kryerësit dhe për ndriçim të
plotë të rastit.

Plaçkitet një shitore 
e teknikës së bardhë
Një person i panjohur ka kryer vjedhje të
rëndë pardje në një shitore të teknikës së
bardhë në rr. "Tale Hristov" në Shkup. MPB
informon se vjedhjen në polici e ka paraqitur
A.H. (28) bga Shkupi. Kryesi i vjedhjes ka thyer
xhamin e derës hyrëse dhe ka marrë dy televi-
zorë dhe një laptop, pas çka ka ikur në drejtim
të panjohur. Po ndërmerren masa për gjetjen
e kryesit dhe për ndriçimin e plotë të rastit.

Vdes foshnja 
me kafkë të thyer
Nga spitali "Axhibadem Sistina" të martën
rreth orës 19:30 në polici është paraqitur se
ishte sjellur një foshnje 14-muajshe e gjinisë
femër me thyerje të kafkës dhe gjakderdhje në
tru. Siç u cek në buletinin policor, foshnja ka
vdekur në orën 19:10. Po punohet në ndriçimin
e rastit.

Gjendet kokainë në
shtëpinë e tetovarit
Të martën, mbrëma rreth orës 19 me urdhër të
Gjykatës së Tetovës pjesëtarë të Policisë së Te-
tovës kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe
hapësirat ndihmëse të 48 vjeçarit E.M. Gjatë
kontrollit, në dritaren e banjës është gjetur
një qese me kokainë. Personi në fjalë është
arrestuar dhe mbajtur në Stacionin Policor në
Tetovë dhe pas zbardhjes së rastit do të ketë
edhe padi adekuate.

Padi për organizatorin
e lojërave të fatit
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë ka
ngritur kallëzim penal ndaj G.H, 18-vjeçar nga
Tetova, për shkak të dyshimeve se ka kryer
vepër penale “organizim të lojërave të fatit pa
licencë” dhe fshehje tatimi. Më 3 janar të këtij
viti, gjatë një kontrolli në një bastore sportive
pa firmë, pronë e P.M 60 vjeçar, nga Tetova,
në Reçicë të Vogël pjesëtarë të policisë kanë
takuar të denoncuarin duke organizuar lojëra
të fatit pa asnjë dokument. Me këtë rast, gjatë
kontrollit janë konfiskuar 7 televizorë, katër
shtëpiza për kompjuterë, katër monitorë dhe
aparate tjera për organizmin e këtyre lojërave
të fatit. Po ashtu janë marrë edhe 4870 de-
narë  që janë gjetur në arkë. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 7 mars - Statistikat dhe fak-
tet tregojnë se gratë janë shofere
më të sigurta se burrat. Hulumti-
met e organizatave ndërkombë-
tare relevante, tregojnë se burrat
shumë më shumë pësojnë në ak-
sidente rrugore në krahasim me
gratë dhe shumë shpesh janë
shkaktues të aksidenteve rrugore
me pasoja serioze dhe fatale. Me
rastin e ditës së gruas 8 Marsi, Kë-
shilli Republikan i Sigurisë të Ko-
munikacionit në Rrugë KRSKRR,
ka bërë analizë të hulumtimeve
dhe anketave në këtë temë, por
edhe në atë që tregojnë të dhënat
statistikore.Sipas KRSKRR, në
Maqedoni, mesatarisht, rreth 70
deri 80 për qind e viktimave në
aksidentet rrugore janë të gjinisë
mashkullore, ndërsa 20-30 për
qind të gjinisë femërore.

Hulumtimet, analizat dhe
realiteti, tregojnë se gratë janë
shofere shumë të kujdesshme,
janë të përgjegjshme dhe i re-
spektojnë rregullat dhe dispozi-
tat e komunikacionit. Sjellja e sh-
pejtë dhe agresive në
komunikacion, nuk është cilësi e
grave. Rrallë mund të shihet një
grua t'i shpërfill pasojat nga drej-
timi i automjetit motorik nën
ndikimin e alkoolit. Hulumtimi i
bërë përmes një sondazhi nga
KRSKRR periudhën e fundit, tre-
gon se 60 për qind nga gratë -
shofere në Maqedoni janë të bin-
dura se ato janë shoferë më të
mira se burrat, 88 për qind e gra-
ve vlerësojnë se sjellja agresive
në komunikacion është karakteri-

stike për burrat, 60 për qind vlerë-
sojnë se burrat janë pjesëmarrës
të papërgjegjshëm në komunika-
cion, 63 për qind vlerësojnë se
burrat dhe gratë janë pjesë-
marrës të barabartë në komu-
nikacion, ndërsa 37 për qind vlerë-
sojnë se burrat janë dominues
dhe nuk i respektojnë gratë si pje-
sëmarrës të barabartë në komu-
nikacion. 

Pjesa më e madhe e grave
vlerësojnë se burrat janë agresiv
dhe kjo me siguri u pengon dhe u
ndikon në komunikacion. Sipas
Organizatës Botërore të Shën-
detësisë, mbi 77 për qind e raste-
ve të vdekjes në komunikacionin
e rrugëve janë shkaktuar prej bur-
rave, rreth 72 për qind e viktima-
ve në aksidentet rrugore janë per-
sona të gjinisë mashkullore,
ndërsa sipas të dhënave të kom-
panive botërore të sigurisë, rreth
80 për qind e dëmeve të bëra në
sistemin e  komunikacionit janë
bërë prej burrave. Lidhur me
pyetjen vallë burrat apo gratë
janë shoferë më të sigurt, ek-
spertët thonë se gratë janë më të
sigurta dhe më të qeta në komu-
nikacion, ndërsa burrat janë më
agresiv dhe më me padurim. Sho-
ferët burra kanë më shumë vetë-
besim dhe mundësia të bëjnë ga-
bime, gjegjësisht shoferët burra
më shumë e nënvlerësojnë rre-
zikun në komunikacion.

Meshkujt e rinj shumë më
shumë shkaktojnë aksidente rru-
gore me pasoja të rënda dhe fata-
le në krahasim me femrat. Një
studim komunikacioni i bërë në
Nju-Jork, tregon se 80 për qind e

aksidenteve në të cilat viktima
apo të lënduar rëndë janë
këmbësorë, shkaktohen prej sho-
ferëve të gjinisë mashkullore. Hu-
lumtimet e kompanive të atjesh-
me të sigurimit, tregojnë se
mundësia gratë të shkaktojnë ak-
sidente rrugore me pasoja serio-
ze, është më e vogël në krahasim
me shoferët meshkuj dhe pikëri-
sht për këtë në periudhën e ardh-
shme pritet një tendencë e re e
zvogëlimit të çmimeve të siguri-
mit për gratë shofere.

Anketat dhe hulumtimet tre-
gojnë se burrat, për dallim prej
grave, më mirë janë të njoftuar
me pajisjet për siguri në au-
tomjet. Burrat e dinë se ekziston
kontroll elektronik i stabilitetit, i
cili ndihmon të parandalohen
fatkeqësitë me rrokullisje të au-
tomjetit, pastaj burrat më mirë
shërbehen me mjetet ndihmëse,
me vetëdije sillen në rast të aksi-
dentit rrugor, më mirë gjinden në
hapësirë të vogël me manovra të
vështira, më shpejtë parkojnë etj.
Pikërisht kjo krijon perceptim të
rrejshëm  se burrat janë më të
mirë dhe më të sigurt se gratë.
KRSKRR apelon deri te të gjithë
shoferët të jenë të kujdesshëm
dhe të përgjegjshëm në komu-
nikacion, t'i respektojnë rregullat
dhe dispozitat në komunikacion,
të jenë pjesëmarrës mbrojtës në
komunikacion, sepse pasojat janë
tragjike, të mëdha dhe të pa kom-
pensueshme, pavarësisht gjinisë,
moshës, kombësisë apo cilësdo
karakteristikë tjetër individuale
të shkaktarit të aksidentit apo të
viktimës.

GRATË SHOFERE MË TË SIGURTA DHE MË TË QETA SE BURRAT 

Një mësim nga
gratë në timon

SHKUP,
10 AKSIDENTE
PËR 24 ORË  
Dhjetë persona janë
lënduar më lehtë në
gjashtë nga gjithsej
dhjetë aksidente
trafiku të cilat kanë
ndodhur në 24 orët e
fundit në territorin e
Qytetit të Shkupit. Në
katër aksidente janë
shkaktuar dëme
materiale. Në
mbrëmjen e kaluar 15
shoferë kanë vozitur
me shpejtësi më të
madhe nga e lejuara,
ndërsa policia e
trafikut ka përjashtuar
nga trafiku 15 shoferë
nga të cilët 12 para se ta
fitojnë të drejtën për të
drejtuar automjetin
dhe tre fillestarë. Nga
trafiku janë
përjashtuar edhe 11
shoferë të cilët kanë
drejtuar automjete të
paregjistruara. Masa
janë ndërmarrë edhe
kundër pesë shoferëve
të cilët kanë kaluar në
semafor të kuq, kundër
dy për tejkalim të
parregullt dhe katër
për parakalim të
parregullt. Për parkim
jo të drejtë janë
ndërmarrë masa
kundër 113
automjeteve, ndërsa
automjeti special
"karrotreci" ka larguar
gjithsej 81 automjete.
Masa janë shqiptuar
edhe kundër katër
këmbësorëve të cilët
kanë kaluar rrugën
jashtë kalimit për
këmbësorë. 

Hulumtimet, analizat dhe realiteti, tregojnë
se gratë janë shofere shumë të kujdesshme,

janë të përgjegjshme dhe i respektojnë
rregullat dhe dispozitat e komunikacionit.

Sjellja e shpejtë dhe agresive në
komunikacion, nuk është cilësi e grave

Koha



Mielli serb,
Nikollovski dhe Lajiq
arrijnë marrëveshje
Shkup, 7 mars - Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski
dhe ministri serb i Tregtisë, Rasim Lajiq, të
mërkurën në Shkup nënshkruan Marrëve-
shje konform të cilës për miellin prej 1.2 dhe
5 kilogramë, pullat do të ngjiten në Serbi,
ndërsa për paketimin prej 25 dhe 50 kilo-
gramë - pullat do të ngjiten në Maqedoni. "Ky
është fillimi i zgjidhjes afatgjatë të të gjitha
problemeve midis të dy qeverive në pjesën e
bujqësisë dhe tregtisë", deklaroi Nikollovski
pas takimit të punës në Shkup. Nikollovski
bëri të ditur se Maqedonia dhe Serbia do të
formojnë komitet për bashkëpunim më më-
tejshëm dhe për tejkalimin e të gjitha çë-
shtjeve të hapura. Lajiq shfaqi pritje se për
një muaj, Serbia dhe Maqedonia në mënyrë
sistematike do të zgjedhin këtë problem. "Pa
mëdyshje treguam gatishmëri politike për
heqjen e të gjitha barrierave doganore", tha
Lajiq dhe shtoi se qëllimi i të dy vendeve
është shkëmbimi tregtar nga 760 milionë
eurot e deritanishme - sivjet do të arrijë një
miliardë euro, ndërsa kjo është e mundur
nëse eliminohen pengesat. Rregullorja e Ma-
qedonisë për import të miellit, konform të
dakorduarës, është ndërruar që dje.

"Mecedesi" i
Gruevskit megjithatë
nuk do të shitet 
Shkup, 7 mars - Derisa nuk përfundon proce-
si gjyqësor për furnizimin e "mercedesit" nga
qeveria paraprake, ai do të mbetet në ga-
razhet e Shërbimit qeveritar për Çështje të
Përgjithshme dhe të Përbashkëta, thotë
zëdhënësi qeveritar, Mile Boshnjakovski, pas
vendimit të pezullohet shitja e këtij automje-
ti për të cilin Prokuroria Publike Speciale
(PPS) e hapi lëndën "Tanku", lëndë e cila
është në procedurë gjyqësore. "Mercedesi
është i konservuar, është bërë ekspertizë,
dhe ndodhet në deponë e Shërbimit për Çë-
shtje të Përgjithshme dhe të Përbashkëta.
Do të shohim në periudhën e ardhshme si
dhe nëse do të vihet në funksion", deklaroi
Boshnjakovski, duke iu përgjigjur pyetjeve të
gazetarëve. Ai potencoi se nuk ka pengesë ju-
ridike të tjetërsohet "mercedesi". PPS, thek-
soi, pati deklaratë të drejtpërdrejt se "merce-
desi" mund të tjetërsohet, megjithatë
dëshirojmë t'i përjashtojmë të gjitha situa-
tat e mundshme me të cilat do t'u mundë-
sojmë të akuzuarve në kuadër të kësaj proce-
dure ta përjashtojnë si dëshmi materiale.
Qeveria në seancën e mbrëmshme vendosi
ta pezullojë shitjen e "mercedesit" në vlerë
prej 600.000 të cilat i furnizoi përbërja para-
prake qeveritare, me qëllim që të sigurohet
se askush nuk do ta shfrytëzojë këtë proce-
durë që të shmanget përgjegjësia në proce-
sin gjyqësor ku ky automjet është dëshmi
materiale.

7AKTUALE
Koha, e enjte 8 mars, 2018 

Laura PAPRANIKU

Shkup, 7 mars - Tendenca e përbashkët e si-
stemeve arsimore në gjithë hapësirën sh-
qiptare duket se është rrudhosja e shkolla-
ve dhe numrit të nxënësve në to. Si në
Maqedoni, Kosove dhe Shqipëri - dekadën
fundit është shënuar zvogëlim i jashtë-
zakonshëm i numrit të nxënësve në arsimin
fillor dhe të mesëm. Rrjedhimisht, kjo si-
tuatë reflekton edhe në arsimin sipëror,
edhe pse në përjashtim të Maqedonisë - ku
hapen më tepër vende për regjistrim në
fakultete sesa është numri i atyre që për-
fundojnë arsimin e mesëm, Kosova dhe Sh-
qipëria kanë pasur një politikë më të shtrën-
guar të arsimit të lartë. Të dhënat statistikore
nga të tria shtetet flasin për një rënie dra-
stike të numrit të nxënësve nëpër shkollat
nëntëvjeçare dhe ato të mesme. Për shkak të
rënies së shkallës së natalitetit dhe migrimit
në shumë zona, sidomos rurale, shkollat po
mbyllen, ndërsa popullsia e këtyre shteteve
tkurret me ritme të shpejta.

Në vitin shkollor 2017/2018, në Maqedo-
ni u regjistruan rreth 800 filloristë më pak
se para një viti dhe mbi 3000 më pak se
para dhjetë viteve. Në kuadër të këtij zvogë-
limi, ka rënë edhe numri i nxënësve shqip-
tarë. Maqedonia nuk është më shteti që
regjistronte në klasë të parë nga 10.000 fil-
loristë shqiptarë (nga 29.000 gjithsej),
ndërsa aktualisht për mësimin në gjuhën

shqipe nuk arrijnë të regjistrohen as 7000
nxënës (nga 20.000 gjithsej). Në periudhën
nga viti shkollor 2006/2007 deri në vitin
2015/2016, në Shkup është shënuar rënie
prej 7.14 për qind e numrit të ndënësve për
dallim prej 19.66 për qind rënie në nivel sh-
teti. Në gjithë territorin e Maqedonisë, gjatë
kësaj periudhe numri i nxënësve ka rënë
frikshëm, është pakësuar për 45.505 nxënës
brenda një dekade. Konkretisht, nga 321.497
nxënës në të gjitha shkollat fillore në vitit
2006/2007, ky numër ka rënë në 185.992
nxënës në vitin 2015/2016. Të analizuar veç
e veç, rekordin negativ të nxënësve e shë-
nojnë komunat maqedonase si Novo Sella,
Karbinci, Makedonska Kamenica dhe Ma-
vrova e Rostusha. Rënia e numrit të nxënë-
sve në shkollat fillore të këtyre komunave
varion nga 46.30 për qind në 39.55 për qind.
Grup tjetër me rënie jashtëzakonisht të
madh të nxënësve të shkollave fillore janë
edhe komunat si Debarca, Kratova, Krushe-
va, Zvërnovci me rreth 38 për qind të nxënë-
sve më pak. Mirëpo, nuk mbeten shumë
prapa edhe komunat e banuara prej shqip-
tarëve, si për shembull Tearca, ku rënia ka
shkuar në 38.95 për qind. Demografët e
shpjegojnë rënien e numrit të nxënësve
kryesisht me migracionin e jashtëm dhe lë-
vizjet e brendshme demografike, me uljen
e natalitetit, si dhe shtyrjen në kohë të mar-
tesave. Krahas largimit jashtë Maqedonisë
e që reflektohet në rënien e përgjithshme të
numrit të nxënësve në shkollat fillore, është
lehtësisht e lexueshme edhe dukuria e
shpërnguljeve drejt qendrave të urbanizua-
ra: fshat-qytet apo edhe nga qytetet e
brendësisë në kryeqytet. Rënia në kuota të
vogla e numrit të nxënësve në kryeqytet

(7.14 për qind) dhe disa qytete të tjera me
zhvillim relativisht të mirë si Ohri (19.12 për
qind), Strumica (18.76 për qind) apo Tetova
(21.29 për qind), konsiderohet si element
bazë i atyre këtyre tendencave. 

Në Kosovë, ka pasur gjithashtu rënie të
numrit të nxënësve. Nga viti shkollor
2005/2006 deri në vitin 2015/2016, shkollat
e atjeshme fillore kanë regjistruar 4 mijë
nxënës më pak, konkretisht nga 32 mijë sa
ishte ai numër në vitin 2005/2006, dhjetë
vite më vonë në klasë të parë u regjistruan
rreth 28 mijë nxënës. Rrudhosjes së shkol-
lave nuk i ka shpëtuara as Shqipëria. Të dhë-
nat statistikore flasin se gjatë katër viteve të
fundit - janë mbyllur gjithsej 102 shkolla
nëntëvjeçare, ose mesatarisht 25 shkolla në
vit dhe bashkë me këtë, është zvogëluar
edhe numri i nxënësve. Në vitin shkollor
2012/2013, në shkollat nëntëvjeçare shqip-
tare kishte 391.000 nxënës, ndërsa në vitin
shkollor 2016/2017 ka 328.000 nxënës.
Brenda katër vitesh, numri i nxënësve ka
rënë për mbi 63.000 ose 15 mijë nxënës vetë
në vit. Rënia kaq e shpejtë e numrit të
nxënësve nuk shpjegohet dot vetëm me rë-
nien e lindjeve. Nëse shohim pas në kohë,
numri i lindjeve ka rënë me mesatarisht me
2000 në vit, ndërsa numri i nxënësve duket
se ka rënë me ritëm shumë më të lartë se sa
numri i lindjeve. Edhe këtu emigrimi lloga-
ritet të jetë shkaku tjetër i rëndësishëm i
rënies së numrit të nxënësve. Numri i shkol-
lave të mesme dhe i nxënësve në to është
gjithashtu në rënie e sipër. Në vitin
2012/2013, në Shqipëri kishte 511 shkolla të
mesme, ndërsa në vitin 2016/2027 ka 504
shkolla. Numri i nxënësve ka rënë nga
154.000 në 127.000.

STATISTIKA TË FRIKSHME NË MAQEDONI, KOSOVË DHE SHQIPËRI

Nga 10 mijë nxënës shqiptarë
që regjistroheshin dikur në
klasë të parë, në Maqedoni, tani
nuk regjistrohen as 7 mijë
nxënës. Në harkun kohor prej
dhjetë vitesh, nga 2006 deri në
2016, shkollat fillore kanë
45.505 nxënës më pak. Në
Kosovë, në harkun kohor prej
shtatë vitesh, ka rënë për 4 mijë
numri i nxënësve në klasë të
parë, ndërkaq në Shqipëri - në
shkollat nëntëvjeçare brenda të
njëjtës periudhe është shënuar
rënie prej mbi 63.000 nxënës

ÇAIRI PËRMBYLL "JAVËN E MËSUESIT" 

Komuna e Çairit ka përmbyllur aktivitete e “Javës së mësuesit” me një
program të pasur artistik të prezantuar nga nxënësit e shkollave fillore, ku u
zbuluan edhe emrat e tre fituesve nga Konkursi “Mësuesi, modeli dhe
frymëzimi im”. Vendi i parë i takoi nxënëses Fjolla Baftjarit (SHF “Kongresi i
Manastirit), vendi i dytë Hyrije Ismailit (SHF “Imri Elezi”) dhe vendi i tretë
Anesa Miftari (SHF “Liria). Në emër të Komunës, të pranishëmve iu drejtuar
përgjegjësi i Sektorit për arsim në Komunën e Çairit, Nuhi Dardhishta. Ai,
veçoi faktin se shkolla e parë e Korçës e cila u themelua 131 vjet më parë kishte
35 nxënës, ndërsa sot shkollat në gjuhën shqipe jo që numërojnë me mijëra
nxënës por janë edhe të mbingarkuara më tepër se sa duhet. 

Shkollat shqipe 
zvogëlohen për çdo vit
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 7 mars - Pensionistët në Ma-
qedoni mesatarisht e gëzojnë pen-
sionin 12 vjet. Kjo rezulton në bazë
të dallimit midis jetëgjatësisë me-
satare në Maqedoni, që është 75
vjet, dhe moshës mesatare të pen-
sionimit që është 63 vjeç. 

Sipas të dhënave të Eurostat
dhe Organizatës evropiane për ba-
shkëpunim ekonomik-OECD, Ma-
qedonia me këto të dhëna renditet
ndër shtetet ku më së paku gë-
zohen benefitet e stazhit të gjatë të
punës prej së paku 15 vjet për pen-
sionim. Në ndërkohë, kushti për
realizimin e të drejtës së pensio-
nit të moshës në Maqedoni është
minimum 15 vite përvojë pune dhe
62 vjet për gra dhe 64 vjet për bur-
ra. Sipas dispozitave ligjore, shu-
ma më e ulët e pensionit të mo-
shës, realizuat nga sigurimi i
obligueshëm pensional në bazë të
solidaritetit të gjeneratave dhe
pensionit të realizuar nga pagesa e
kontributeve, nuk mund të jetë më
pak se shuma e caktuar e rrogës
mesatare. Pensioni, për pensioni-
stët burra me stazh mbi 35 vjet dhe
për gratë me stazh mbi 30 vjet në
lartësi, është 41 për qind e pagës
mesatare. Për shfrytëzuesit që
pensionin e kanë realizuar me mbi
25 vjet stazh për burra, dhe mbi 20
vjet për gra, ai është në lartësi prej
38 për qind dhe për shfrytëzuesit
që pensionin e kanë realizuar deri
25 vjet për burra dhe deri 20 vjet
për gra është në lartësi prej 35 për
qind të rrogës mesatare.

Më pak vite se pensionistët në
Maqedoni, pensionin e gëzojnë
Rumania, Letonia, Lituania dhe
Bullgaria. Pensionistët bullgar me
11.2 vjet renditen ndër të fundit në
BE sipas viteve që gëzojnë pensio-
nin, tregojnë të dhënat statistiko-

re evropiane. Në Serbi ky tavan
është 19 vjet për gra dhe 17 vjet për
burra falë pensionimeve të pa-
rakohshme të së paku dhjetëra e
dhjetëra mijë punëtorë në shtetin
fqinj që janë pensionuar para
kohe, si në bazë të stazhit të bene-
ficuar, pensionit invalidor e kështu
me radhë.

Nga ana tjetër, e para në Evropë
me 19 vjet dhe 9 muaj sipas gjatë-
sisë që gëzojnë kohën e pensionit
është Malta. Në Francë kjo pe-
riudhë është 17 vjet, në Itali është
16 vjet e gjysmë , dhe në Gjermani
është 15 vjet. Analizat për shtetet e

rajonit tregojnë se të gjitha kanë
probleme me shtimin natyror të
popullatës dhe uljen e natalitetit.
Gjithashtu, përparimi i madh i
mjekësisë ka mundësuar zgjatjen
e jetëgjatësisë . Pensionisti mesa-
tar në vitet e 60-ta të shekullit të
kaluar në shtetet e ish Jugosllavisë
ka jetuar tre vjet në pension, ndër-
sa 50 vite më vonë gëzon pension
më shumë se 10 vjet.

Rritjen e jetëgjatësisë dhe vi-
teve të pensionit e mbështesin
edhe analizat e institucioneve rele-
vante ndërkombëtare. Sipas anali-
zave të Bankës Botërore në vitin

1960 jetëgjatësia në Maqedoni ka
qenë 60 vjet, në vitin 1970 ka qenë
66 vjet, në vitin 1980 ka qenë 68
vjet, në vitin 1990 ka qenë 71 vjet ,
për tu rritur në 73 vjet në 2010 dhe
në 75 vjet në vitin 2015. 

Nga ana tjetër, edhe përparimi
i teknologjisë mundëson që me
më pak resurse njerëzore të
prodhohet më shumë mallra dhe
shërbime, me çkandikon edhe në
zvogëlimin e vendeve të reja të
punës. Njëherëshi me zgjatjen e
kohës së shkollimit është zgjatur
edhe koha e fillimit të përfshirjes
në tregun e punës, andaj edhe më
pak dhe më vonë paguhen kom-
pensime në fondet pensionale. 

Në ndërkohë, të dhënat tre-
gojnë se Maqedonia i ka pensio-
net më të lartat në rajon me një
mesatare prej 225 euro apo 13.879
denarë. Sipas të dhënave të Institu-
tit Shqiptar të Sigurimeve , pensio-
net më të ulëta në rajon në mesa-
tare me 86 euro apo 11,714 lekë i
kanë pensionistët në Shqipëri. Në
rajon pensionin mesatar më të
lartë e ka Mali I Zi me 323 euro,
ndërsa më të ulëtin përveç Shqipë-
risë e ka Bosnja me 178 euro. 

Ndryshe, deri në fund të vitit
2020 pritet të vendoset pensioni
social për të moshuarit që nuk
kanë të ardhura të tjera dhe nuk
kanë 15 vjet përvojë pune. Aktuali-
sht po punohet në grumbullimin e
të dhënave dhe analizohet se sa
qytetarë më të moshuar se 65 vjet
nuk i plotësojnë kushtet për stazh
pensional, thonë nga Ministria e
Punës dhe Çështjes Sociale. Për
realizimin e kësaj mase nevojitet
analiza që do të definojë përf-
shirjen e qytetarëve , dhe atë e qy-
tetarëve që jetojnë në Maqedoni
dhe që kanë nënshtetësi të Maqe-
donisë si dhe kanë adresë të bani-
mit në Maqedoni.

Shkup, 7 mars - Edhe 20 infer-
miere do të punësohen në Kli-
nikën Universitare për Së-
mundje të Fëmijëve. Ministri i
Shëndetësisë, Venko Filipçe,
të mërkurën deklaroi se gjatë
ditës së djeshme kanë arritur
pëlqimet për punësimin e 20
infermiereve në Klinikën për
Fëmijë me ç'ka, siç tha duk-
shëm po përmirësohet kapa-
citeti i i këtij institucioni shën-
detësor publik. "Si qeveri
mbetemi e përkushtuar në
përmirësimin e kapacitetit të
personelit gjithkund ku duhet
në institucionet shëndetësore
publike", shtoi Filipçe pas pra-
nim-dorëzimit të donacionit
aparat i cili e lehtëson frymë-

marrjen te foshnjat e lindura
para kohe me mbështetje të
Ambasadës Gjermane dhe
projektit Hope. Drejtoresha e
Klinikës për Fëmijë, Katarina
Stavriq tha se me këto 20 in-
fermiere për të cilat është
marrë pëlqim për punësim
edhe 20 infermiereve të punë-
suara paraprakisht, do të jenë
40 infermiere dhe po përfor-

cohet kuadri në Klinikë. "Sh-
presojmë se do të arrijmë
edhe mjekë, pediatër të punë-
sojmë dhe vërtet ta rrisim
cilësinë e kujdesit shëndetë-
sor. Pajisjet janë një,
megjithatë kuadri është
gjithashtu shumë i rëndësi-
shëm. Këtu kam rol edhe
projektit Hope në pikëpamje
të edukimit të vazhdueshëm

të kuadrove për arritje të suk-
seseve të majme", shtoi Sta-
vriq. Deklaratat u bënë me ra-
stin e dorëzimit të pajisjeve
për reanimacion me mbësh-
tetje respiratore joinvazive, e
dedikuar për fëmijët e lindur
para kohe, gjegjësisht fo-
shnjat tek të cilët nevojitet
përmirësim i volumit të mu-
shkëriveBëhet fjalë për dona-
cion të marrë me mbështetje
nga Ambasada gjermane dhe
projekti Hope. Me rastin e do-
nacionit, ministri i Shëndetë-
sisë Venko Filipçe dhe amba-
sadori gjerman Tomas
Gerberih, e vizituan Repartin
për kujdes intensiv dhe terapi
të Klinikës.

Shkup, 7 mars - Anëtarja e ko-
misionit shtetëror për pa-
randalim të korrupsionit,
Zhaklina Damçevska dje
dha dorëheqje. Dje dorëhe-
qje dhanë edhe kryetari i
KSHPK-së, Igor Tanturovski,

ndërsa paraprakisht dorëhe-
qje dhanë dhe anëtari i ko-
misionit dhe kryetari i më-
parshëm, Goran Milenkov.
Tre anëtarët e KSHPK-së u
tërhoqën nga funksioni para
disa ditëve pas publikimit të

raportit nga revizioni i
brendshëm, i kryer nga ana e
Komisionit. Në raport janë
theksuar dyshimet për sh-
penzimet fiktive rrugore dhe
shpenzime nga paratë e
buxhetit. Për raportin e revi-

zorëve për Komisionin për
Antikorrupsion hetim ka ni-
sur Prokuroria speciale,
ndërsa shumica parlamen-
tare u bëri thirrje anëtarëve
të japin dorëheqje apo do të
iniciohet shkarrkimi i tyre.

Prodhimtaria industriale
rritet për 8.4 për qind
Shkup, 7 mars - Prodhimtaria industriale në janar të kë-
tij viti në krahasim me janarin e vitit të kaluar shënon
rritje prej 8.4 për qind, publikoi Enti Shtetëror për
Statistikë. Shikuar sipas sektorëve, prodhimtaria indu-
striale në sektorin Minierë dhe nxjerrje të gurit në ja-
nar të vitit 2018, në krahasim me janarin e vitit 2017,
shënon rënie prej 0.3 për qind, në sektorin Industri e
përpunimit rritje prej 16.9 për qind, ndërsa në sekto-
rin Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klima-
tizim rënie prej 28.4 për qind. Rritja në sektorin Indu-
stri e përpunimit është rezultat, para së gjithash, i
prodhimtarisë së rritur të prodhimeve ushqimore, të
pijeve, të tekstilit, të prodhimeve nga goma dhe
prodhime nga masa plastike, prodhimtari të minera-
leve tjera jometalike, prodhimtari të prodhimeve të
fabrikuara metalike, përveç makinave dhe pajisjeve,
prodhimtari të pajisjes elektrike, prodhimtari të maki-
nave dhe pajisjeve, të papërmendura në vend tjetër,
prodhimtari të automjeteve motorike, rimorkio dhe
gjysmë-rimorkio dhe prodhimtari të mobiljes. Sipas
grupeve kryesore industriale, prodhimtaria në janar
të vitit 2018, në krahasim me janarin e vitit 2017, shë-
non rritje tek prodhimet intermediare, përveç energji-
së për 15.8 për qind, prodhime kapitale për 26.6 për
qind, prodhime të qëndrueshme për konsum të gjerë
për 5.3 për qind dhe prodhime jo të qëndrueshme
për konsum të gjerë për 5.3 për qind, ndërsa rënie
shënon tek Energjia për 26.1 për qind.

BENEFITET E STAZHIT NË MAQEDONI 

Përfitues të pensionit
vetëm 12 vjet 

Sipas të dhënave të
Eurostat dhe Organizatës
evropiane për
bashkëpunim ekonomik
-OEÇD, Maqedonia me
këto të dhëna renditet
ndër shtetet ku më së
paku gëzohen benefitet e
stazhit të gjatë të punës
prej së paku 40 vjet për
pensionim

PENSIONI SOCIAL 
Deri në fund të vitit 2020 pritet
të vendoset pensioni social për

të moshuarit që nuk kanë të
ardhura të tjera dhe nuk kanë 15
vjet përvojë pune. Aktualisht po

punohet në grumbullimin e të
dhënave dhe analizohet se sa
qytetarë më të moshuar se 65

vjet nuk i plotësojnë kushtet për
stazh pensional, thonë nga

Ministria e Punës dhe Çështjes
Sociale. Për realizimin e kësaj

mase nevojitet analiza që do të
definojë përfshirjen e

qytetarëve , dhe atë e qytetarëve
që jetojnë në Maqedoni dhe që

kanë nënshtetësi të
Maqedonisë si dhe kanë adresë

të banimit në Maqedoni. 

Në Klinikën për Fëmijë do të punësohen edhe 20 infermiere 

Edhe Zhaklina dha dorëheqje

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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7 Marsi 
me shumë
manifestime 
në Tetovë
Tetovë, 7 mars - Me shumë aktivi-
tete Universitetin e Tetovës, në
shkollat fillore dhe të mesme
është shënuar dita e mësuesit (7
marsi).Universiteti i Tetovës me
një akademi solemne të organi-
zuar në amfiteatrin e këtij uni-
versiteti ku morën pjesë rektori i
këtij Universiteti, Vullnet Ameti,
prorektorët, dekanët, profesorë
dhe studentë, të cilët fillimisht
ndoqën disa sekuenca filmike të
filmit “Kush vdes në këmbë” që i
është kushtuar jetës dhe veprës
së rilindësit të shquar shqiptar
Petro Nino Luarasit. Dekani i
Fakultetit Filozofik, Fatbi Osma-
ni, në fjalën e tij përpara të prani-
shmëve theksoi se në vazhdimësi
të shënimit të datave të rëndësi-
shme kombëtare dhe
ndërkombëtare Universiteti i Te-
tovës ndër vite shënon edhe
ditën e mësuesve shqiptarë, i cili
ndër vite kanë përshkuar një
rrugë të gjatë dhe të mundimsh-
me me lloj-lloj sakrificash për të
edukuar dhe mësuar në gjuhën
shqipe shumë breza. Ndërkohë,
në Qendrën për Kulturë në Te-
tovë shkolla e mesme "7 marsi" ka
shënuar këtë datë me një mani-
festim solemn që njëkohësisht
ishte edhe manifestim qendror
në Tetovë. Në këtë manifestim
kanë marrë pjesë edhe kryetarja
e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi
dhe zëvendëskryeministri Hazbi
Lika. Shkolla e mesme tekstile
“Gjoce Stojçevski”, në bashkëpu-
nim me Forumin Rinor të nxënë-
sve të kësaj shkolle dhe shoqatën
"Multikultura" ka shënuar 7 mar-
sin në Galerinë e Arteve pamore
në Tetovë. Dita e mësuesit është
shënuar edhe në shkollën fillore
“Sabedin Bajrami” në Kamjan të
Komunës së Bogovinës. Nxënësit
e kësaj shkolle së bashku me ar-
simtarët kishin përgatitur enkas
për këtë festë një program me
shumë poezi,valle, shfaqje dhe
këngë me motive për 7 Marsin.
Kjo shkollë po ashtu ka shënuar
edhe patronatin apo ditën e the-
melimit - 7 marsin e vitit 1978. Në
qendër të Tetovës me disa aktivi-
tete artistike është shënuar 7
Marsi - Dita e Mësuesit. Organi-
zator i këtij manifestimi ka qenë
shoqata “Adrion” nga Tetova, e
cila në programin e saj ka para-
parë që në ambient të hapur të
shënojë këtë ditë, me një skenarë
të përgatitur nga nxënësit.
Nxënësit me këtë rast të pranish-
mit i kanë argëtuar me këngë,
ndërsa poashtu ata edhe kanë
pikturuar para Qendrës për Kul-
turë në Tetovë. Në orët e pasdites
në Qendrën për Kulturë në Te-
tovë me një Akademi solemne
është shënuar 7 marsi nga ana e
Shoqatave të Pedagogëve Shqip-
tarë në Maqedoni. (U.H)

Urim HASIPI

Tetovë, 7 mars - Banorët e Reçicës së
Vogël, që jetojnë në rrugën 146,
kanë alarmuar rrezikun për
përmbytje dhe vërshime të reja nga
përroi që del nga shtrati kur ka re-
shje më të mëdha në këtë periudhë.
Rrjedha e këtij përroi ka sjellë me
vete mbeturina, tokë, gurë, baltë
nga pjesa më e lartë që është tek
kthesa për në fshatin Rasadishtë.
Në këtë pjesë, sipas banorëve,
hidhen mbeturina dhe materiale
ndërtimore, të cilët kur ka reshje at-
mosferike - sillen sërish poshtë në
këtë lagje. Në këtë pjesë të lagjes
Reçicë, dy vite më parë kishte vërshi-
me të mëdha, të cilët bllokuan këtë
lagje për ditë të tëra. Banorët që je-
tojnë në këtë lagje kanë shprehur
shqetësimet e tyre se mund të për-
sëriten situata të njëjta, kurse pro-
blem ka qenë edhe zënia e kanalizi-
mit atmosferik dhe më pas uji ka
vërshuar nëpër rrugët e kësaj lagje. 

Qytetarë të kësaj zone perife-
rike të Tetovës, janë shprehur se ne-
vojitet intervenim urgjent për të
përmirësuar situatën që të evitohen
përmbytje të reja. “Duhet të nda-
lohet hedhja e mbeturinave dhe
materialeve në pjesën e lartë të kë-
saj lagje. Ne e dimë se çfarë dëme-

sh kemi patur në kohën e vërshi-
meve në vitin 2015, dhe gjithmonë
kur ka reshje të shiut - kemi frikë
për vërshime të reja. Prandaj, ne
vetë si banorë fillimisht kemi dalur
që të evitojmë vërshime nëpër shtë-
pi, por duhet një intervenim më i
mirë nga ana e autoriteteve komu-
nale që të rregullohet kjo punë. Por
kryesorja është që të ndalohet
hedhja e mbeturinave”, thotë një
banor i kësaj lagje. Në ndërkohë, si-
pas informacioneve, edhe mbrëmë
ekipet e Komunës së Tetovës kanë
dalë në terren për të sanuar proble-
min. Lidhur me këtë problem krye-
tarja e Komunës së Tetovës, Teuta
Arifi, tha se situata e krijuar në
Reçicë të Vogël ka qenë për shkak të
shkrirjes së dëborës kur edhe ka pa-
tur sasi të mëdha të ujit. 

“Ka patur një devijim të përroit
në atë pjesë, ekipet tona kanë dalë
që ditën e hënë pasdite në terren,
kanë intervenuar. Vazhdohet të in-
tervenohet në atë pjesë edhe gjatë

ditës së sotme. Situata është e sa-
nuar, edhe ashtu siç kemi punuar
projekte për pika të ndryshme ku
janë paraqitur rrjedhje të lumenjve,
me qëllim që në të ardhmen të mos
kemi situata të këtilla dhe të shkak-
tojë probleme për qytetarët”, ka
deklaruar Teuta Arifi, kryetare e Ko-
munës së Tetovës. 

Aktualisht, në viset tjera të Te-
tovës - situata paraqitet stabile nga
vërshime të reja të rrjedhës së lu-
menjve në rajonin më të gjerë të
Tetovës. Darko Bllazhevski, kryetar
i Komunës së Jegunocit, tha se me
kujdes e përcjell situatën dhe janë
të gatshëm për intervenim even-
tual, nëse sërish vjen deri në rritje të
nivelit të Vardarit. "Mbrëmë, deri në
orët e hershme të mëngjesit e kemi
ndjekur situatën. Nesër, Komisioni
komunal do të bëjë vlerësim të dë-
mit. Jemi në kontakt me Ministrinë
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave
që të bëhet vlerësim më i shpejtë i
dëmeve. Biseduam edhe me krye-

ministrin Zoran Zaev që të na ndih-
mojë për parandalim dhe zgjidhje
të situatës me vërshimet dhe të
pengohet që situatat e tilla të përsë-
riten", tha Bllazhevski. Për shkak të
shkrirjes së borës dhe reshjeve të
shiut, ishin vërshuar më shumë
fshatra nga Komuna e Jegunocit.
Ishte vërshuar edhe sipërfaqja rreth
rrjedhës së epërme të lumit Vardar
në Forinë të Gostivarit dhe në Strim-
nicë të Tetovës. 

Edhe Qendra për Menaxhim me
Kriza informoi se situata ngadalë
po normalizohet, dhe se niveli i ujit
në të gjitha vendet e rrezikuara, ku
Vardari mbrëmë kishte dalë, po
zvogëlohet. Në fshatin Poroj, niveli
i lumit të këtij fshati nuk është rritur
dhe nuk ka ndonjë rrezik për
përmbytje, por banorët apelojnë që
të kihet më shumë kujdes, sepse
ditëve në vijim pritet shkrirje e dë-
borës në viset malore me çka mund
të ketë situata të jashtëzakonshme
si në vitet e kaluara. 

Shkup, 7 mars - Në disa vende lumi
Vardar ka dalë nga shtrati në rajo-
nin e Shkupit. Derdhje ka nëpër
rrjedhën në qendër të Shkupit, si
dhe tek ura  drejt Jurumlerit në
komunën Aerodrom dhe në ven-
det e quajtura Vitel, Çuka dhe Sre-
dored në komunën e Zelenikovës.
Qendra për Menaxhim me Kriza
informon se në pjesët e tjera të
shtetit vende-vende janë përmby-
tur sipërfaqet bujqësore, ndërsa
në komunën e Mavrovës dhe Ro-
stushes mbi fshatin Zhirovnicë
pjesërisht ka filluar rrëshqitja e
tokës dhe ekziston rrezik që ajo
të rritet.

Në Komunën e Bogovinës, në
rrugën për në fshatin Novo Sellë
ka shembje në gjatësi prej pesë
metrash dhe pritet gjatë ditës të
fillojë pastrimi. Sipas informatave
të QRMK-së, në komunat Mana-
stir,  Mogilë dhe Novac janë
përmbytur 7-10 sipërfaqe bujqë-
sore të cilat janë paraqitur si re-
zultat i mosfunksionimit të  rrjetit
tercial për dërgimin e ujërave, se-
pse nuk ka derdhje klasike të

rrjedhave lumore. Në Komunën e
Krushevës, përgjatë lumit Cërna
nga fshati Sveta drejt fshatit Buçin
ka derdhje dhe përmbytje të li-
vadheve në gjatësi prej rreth tre
kilometrash dhe gjerësi prej rreth
50 metra të ujit të lumit. Vërshime
ka edhe në Komunën e Demir Hi-
sarit ku janë përmbytur sipërfa-
qet bujqësore në pjesën e fshatit
Dollenci deri në fshatin Sveta. Në
rajonin e Tetovës nuk ka vërshime
të reja dhe uji nga sipërfaqet
veçmë të vërshuara tërhiqet. Ni-

veli i ujit të lumit Vardar në fshatin
Forinë pak është zvogëluar dhe
banorët kërkojnë nga ELEM Gosti-
var edhe sot të zvogëlohet
prodhimtaria me energji elektrike
sepse ka disa sipërfaqe bujqësore
që janë përmbytur nga uji. Në Ko-
munat Ohër, Debarcë dhe Kërçovë
gjendja normalizohet, ndërsa në
Komunat Makedonski Brod dhe
Plasnicë për shkak të nivelit të ujit
ende të lartë në shumë vende ka
vërshime të lumit Treska dhe janë
përmbytur sipërfaqet bujqësore,

livadhet dhe plantacionet e pemë-
ve. Ndryshe, dyfish është rritur ni-
veli i ujit të lumit Vardar tek Jegu-
noci, Zajçev Rid dhe Velesi, ndërsa
pothuajse trefish i lumit Treska tek
Makeodnski Brodi dhe i Sateskës
tek Botuni, tregojnë matjet më të
reja hidrologjike. Rritje të niveleve
në krahasim me mesataren e mar-
sit ka tek të gjithë lumenjtë e tjerë
në shtet, ndërsa më pak tek Kriva
Reka dhe Bregallnica. Tek liqenet
nuk ka ndryshime drastike lidhur
me mesataren e marsit.

BANORËT TË SHQETËSUAR PËR VËRSHIME TË REJAEdhe mbrëmë ekipet e
Komunës së Tetovës
kanë dalë në terren për
të sanuar problemin.
Kryetarja e Tetovës,
Teuta Arifi, tha se
situata e krijuar në
Reçicë të Vogël ka qenë
për shkak të shkrirjes së
borës, kur edhe ka patur
sasi të mëdha të ujit

Përmbytet qendra, Vardari del nga shtrati

Vërshime edhe 
në Reçicë të Vogël

Koha
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N
ë Ditën Ndërkombëtare të
Gruas, kur në mjediset sh-
qiptare gratë janë të
preokupuara me flokët, gri-

min dhe veshjen, sepse rëndom
mblidhen diku për të festuar, është
për të ardhur keq që në këtë ditë kemi
fare pak ose aspak aktivitete që do
ta diskutonin pozitën e gruas në sho-
qërinë shqiptare, praninë e saj në
jetën publike, rolin e saj në shoqëri, e
aq më pak ndonjë protestë që gruaja
sot po bëhet shpesh mjet komercial
në vend se të jetë qenie e respektuar
humane. Këtu po e ndërmend se
edhe 8 Marsi është një ditë që shënon
historinë e protestave të grave në pe-
riudhën e industrializimit në Perën-
dim, kur gratë ngritën zërin e prote-
stës për rroga më të larta dhe për
kushte më të mira në punë. Andaj,
do të më dukej me vend nëse sot
gratë do të kishin protestuar që ato
po përdoren për të shitur edhe goma
të traktorëve, që përdoren si dekor
për emisione argëtuese, ku ato rrinë
si statiste vetëm për ta mbajtur vë-
mendjen e shikuesve, që i detyrojnë
të jenë tryeza buke për meshkujt e
këtyre emisioneve ose që këngëtaret
janë detyruara të bëjnë këngë jo për
t’u dëgjuar zëri i tyre, por për t’u
shikuar trupi i tyre. 

FEMINIZMI NË MJEDISIN
SHQIPTAR

Dhe, kur jemi në këtë ditë, do të
donim ta ngremë debatin se cili është
roli i femrës në shoqërinë shqiptare
(me theks të veçantë në Maqedoni),
cilat janë trendet, prirjet dhe pritjet. 

Pa dashur të gjykojmë, do të ish-
te e udhës që sot të analizohet se a ka
te shqiptaret mendim feminist dhe
cili është ai apo kemi vetëm tone fe-
ministe, që akoma nuk kanë zënë
vend në mendimin publik shqiptar?
Sa për informacion, feminizmi lindi
në kohën e modernizmit, që erdhi
me epokën e iluminizmit. Është kjo
koha kur në Perëndim koncepti mbi
Zotin, si burim i të vërtetave, zë-
vendësohet me konceptin e racios
(arsyes) si burim i të vërtetave. Kjo
është periudha kur arsyeja si e tillë e
kundërshtoi qasjen tradicionale të
pozitës së gruas, duke synuar barazi-
min e saj me burrin në të gjitha
aspektet e jetës. Këtu zë fill ideja për
feminizmin, që pastaj është zhvilluar
në trajta të veçanta. Studiuesja Zekije
Demir në librin e saj "Feminizmi" ka
bërë një sintezë të gjithë mendimit
feminist botëror, duke ofruar një pa-
sqyrë të përgjithshme, që është fare
e lehtë të vihet në korrelacion me

prirjet e femrave në shoqërinë shqip-
tare. Ajo vë re disa lloje të feminizmit,
si feminizmi liberal, feminizmi ra-
dikal, feminizmi marksist, feminiz-
mi socialist, feminizmi kulturor etj.
Ndërkaq autorja boshnjake Zilka
Spahiq Shiljak (me studimin "Iden-
titetet femërore, feministe dhe mysli-
mane") e përcakton edhe një tip tjetër
të feminizmit religjioz, që - derisa ajo
e vendos në kontekst të Kosovës dhe
Bosnjës - e quan feminizëm islamik. 

Duke i pasur në konsideratë këto
kategorizime, si dhe librin "Gratë" të
rilindësit shqiptar Sami Frashëri (që
mund të merret si debati i parë sh-
qiptar mbi feminizmin), mund të
themi se në mjedisin shqiptar ekzi-
stojnë diskurse me tone feministe,
që mund t’i kategorizojmë në tri tipa
të lëvizjeve feministe: liberale, ra-
dikale dhe islamike. Sipas feminiz-
mit liberal, që bazohet në mendimin
e përgjithshëm liberal për lirinë e
subjektit, femra është ajo që e zgjedh
rrugën e saj jetësore, ajo duhet të jetë
e barabartë në arsim, në ekonomi,
në jetën shoqërore-politike, përpara
drejtësisë, si edhe në jetën private.
Ky është një tip i feminizmit që ka
zënë mjaft vend edhe në shoqërinë
shqiptare. Në të vërtetë, edhe femi-
nizmi radikal duket se po ngre krye,

por duket se mjedisi konservator sh-
qiptar, veçmas në Maqedoni, nuk i ka
lejuar shumë hapësirë. Sa për infor-
macion, Zekije Demir-i feminizëm
radikal e quan lëvizjen feministe të
viteve të ’60-ta të shekullit të shkuar
në SHBA, që kundërshton dikoto-
minë gjinore, që kundërshton marte-
sën, amësinë dhe që kërkon zh-
dukjen e familjes, sepse e merr si
mënyrë skllavërimi të femrës. Ky tip i
feminizmit konsideron se gjinia, por
edhe orientimi seksual, janë diçka që
secili njeri e zgjedh vet dhe se kjo nuk
ka të bëjë me biologjiken e njeriut.
Kjo është në frymë të asaj që Simon
de Beauvoir e përkufizon se "gruaja
nuk lind, por bëhet". Ndërkaq qasja e
fundit feministe është i a.q. femi-
nizëm islamik, që do të duhej vijë në
shprehje sidomos të gratë (femrat) e
përkatësisë islame, siç janë shumica
në Maqedoni (e që nuk ndjehet
thuajse fare), që - duke i riintepre-
tuar tekstet fetare - thotë se edhe
femra myslimane mund të marrë
pjesë në jetën publike. 

Marrë në përgjithësi, sikur në
mjedisin tonë shqiptar të kishte de-
bat të mirëfilltë, sot - më 8 Mars - do
të duhej të diskutoheshin këto tema
dhe të shihet se ku qëndron gruaja
shqiptare në këto relacione. Sido-

qoftë, derisa të krijohen këto forume
debati, neve na bie të konkludojmë
se për të pasur një fenomen shoqëror,
nuk mjafton vetëm imitimi si i tillë, e
as imponimi përmes programeve të
ndryshme, porse duhet një baza-
ment a zhvillim normal shoqëror që
e lind fenomenin përkatës. Nisur nga
kjo mendoj se kushtet shoqërore të
ndryshme në shoqërinë shqiptare
nuk kanë arritur të prodhojnë zhvil-
lim normal edhe të lëvizjeve femini-
ste. Për këtë arsye konsideroj se deba-
ti mbi feminizmin duhet të fillojë nga
Sami Frashëri (por, jo të përfundojë te
ai), i cili e sheh femrën si "mendjem-
prehtë", por që më shumë i jep peshë
rolit të saj në familje, e veçmas në
edukimin e fëmijëve. Sipas tij, femra
është e vlefshme për shkak se ajo
bëhet nënë, ndërsa nëna është shtyl-
la e shoqërisë. E në bazë të asaj që e
sollëm më sipër, i bie të themi se kjo
është qasje konservatore, sepse fa-
milja shihet si bërthama e shoqërisë.
Madje, që të jemi të saktë, përkundër
përpjekjes së vazhdueshme që
gruaja të jetë sa më shumë e pranish-
me në jetën publike, por edhe në tre-
gun e punës, e vërteta është se te sh-
qiptarët e Maqedonisë kjo akoma
nuk ka rezultuar me ndonjë sukses të
madh (shumica e femrave janë bërë

Gruaja është
themeli i
shoqërisë
njerëzore, është
shtylla e moralit
të
përgjithshëm,
ajo është
lulishtja e
njerëzimit e,
duke hyrë në
lidhjen e
shenjtë që
ndërton
familjen, e ka
shpëtuar
njeriun nga
egërsia, duke e
çuar në udhën e
qytetërimit.
(Sami Frashëri
"Gratë")

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Gruaja shqiptare dhe feminizmi Nga 
Zeqirija IBRAHIMI
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F
illimisht falënderoj ga-
zetën “Koha” për mundë-
sinë e ri-krijuar për të sh-
prehur mendimet tona

dhe pastaj falënderoj të gjithë
lexuesit për durimin që do kenë
të lexojnë artikujt deri në fund.

Pa fjalët dhe ligjërimet e për-
bashkëta nuk do ketë zhvillim.

Amin. 
Dhe kur e shkruaj këtë tekst,

është 7 marsi, një nga datat aq të
ndritura të historisë tonë, nga i
cili moment shëmbëlleu edhe
zhvillimi ynë si komb, edhe pse
me vonesë nga popujt e tjerë
evropianë. Teksti do botohet më
8 mars, një datë tjetër me rëndë-
si, por kësaj here globale që ka të
bëjë me lirinë e femrës. Nuk dua
të bëj shumë histori, dihet që da-
tat janë të rëndësishme, por sot
do shkruaj se pse nuk duhet të
shënohen këto data. Po, po, baja-
te dhe klishe janë më këto shëni-
me kur esenca është tmerr!

Më është qarë disa herë dhe
pikëllohem pa fund, kur kushtet
në të cilat zhvillohet arsimi sot
janë më të këqija se ajo Më-
sonjëtorja e parë e vitit 1887. Nuk
ka përshkrim dhimbja kur fë-
mijë të vegjël ecin me orë të tëra,
5 kilometra në këmbë, madje
dhe kalojnë kufirin ilegalisht, siç
janë ata të fshatit Bllacë për të
shkuar në Kosovë, sepse ende
s’kanë shkollën e tyre.

Po a ja vlen të shënohet kjo
ditë? Ky është një përshkrim fla-
sh për kushtet, që janë larg të
pranueshmes edhe nëpër qyte-
te.

Por kur flasim për vetë arsi-
min? Niveli i arsimit lë aq shumë
për të dëshiruar. Tekste proble-
matike, që tani i bëjmë vetë, ar-
sim problematik me punësime
partiake, gjimnaze që dalin në
fund të listave për suksese, uni-
versitete tek të cilat ka dyshime
serioze për cilësinë, për mos të
përmendur edhe mënyrat e
marrjes së diplomave. Të kraha-
sohemi me botën se di a
guxojmë ta mendojmë e ku më
ta bëjmë. Prandaj edhe një herë,

a ja vlen të shënohet 7 Marsi? Për
çfarë?

Gati duket patetike që ende
gëzohemi për shkollën e parë
dhe nuk gëzohemi me suksese
akademike, me arritje shkenco-
re, sigurisht që ka përjashtime,
por flas për një kontinuitet që
do të prodhonte mësimdhënia,
si ato statistikat që nxënësit e
Norvegjisë janë më të mirët në
botë.

A duhet festuar 7 Marsi, kur
imazhi për shkollën është ende
klasa e vogël në Korçë, e jo klasa
moderne me pajisje tekno-
logjike shkollore, që do t’i lejonin
fëmijëve tanë të mendojnë se
mund të arrijnë majat?

Por tmerri nuk është vetëm
kaq. Pasojat e lënies pas dore,
por dhe degjenerimit në arsim
mbase dhe kemi filluar t’i je-
tojmë. Vazhdimisht dëgjojmë
për të pazotë në arsim, për të pa-
zotë në administratë, për të pa-
zotë në mjekësi, për të pazotë në
shtet, për të pazotë në parla-
ment. A kemi filluar të pa-
guajmë çmimin e degjenerimit
që është lejuar? A drejtohemi
nga të paaftët?

Për ta lidhur edhe më shumë
me përditshmërinë. Pak ditë më
herët u emëruan disa drejtorë
në institucione. Pa paragjykuar,
më shumë dëgjuam dhe pamë
foto të tyre pranë liderëve par-
tiak, sesa diploma dhe arritje që
i kishin çuar në këto poste. 

Dhe kur jemi këtu, ndër këta
drejtorë të zgjedhur, kishte
vetëm një grua shqiptare. Një!
1!

Sërish lind pyetja, a s’ka fem-
ra të zonja? Përgjigjja që jepet
në këto raste është se partitë
bëjnë përzgjedhjen. Dhe të
gjithë e dimë se ashtu është. Po
ato forumet e grave pse se bëjnë
betejën e tyre? Si nuk dëgjuam
debate brenda llojit, për më
shumë përfshirje? Nuk dua ta
zgjas me kritikë këtu, se jam i
vetëdijshëm për kulturën maçi-
ste dhe si për çështjen e situatës
në arsim edhe për përfaqësimin

gjinor, ajo që është përcaktuese
është se çfarë niveli kanë këta
partiakë, nga të cilët varen
përzgjedhjet por si rrjedhojë
edhe fati jonë kolektiv.

Prandaj, a ja vlen të festohet
edhe 8 Marsi?

Po një lule familjares, kole-
ges, shoqes një herë në vjet
është akti që sjell barazi gjinore?

Seriozisht, kur të uroni 7-8
marsin, mendohuni ia vlen? A
nuk është ende qesharake t’i gë-
zohemi hapjes së shkollës së
parë sikur të kishte ndodhur dje,
e jo një suksesi shkencor? Dhe
seriozisht, a mjafton një lule për
8 mars, përderisa lulet janë
gjithë andej, por kultura pa-
triarkale, maçiste, partiake, nuk i
lë të lulëzojnë në të gjitha fu-
shat?

Më vjen keq që tek shfaqja
“Gratë” e Teatrit Shqiptar, gratë
ishin publiku dominant, si për të
përjetuar katarsis për gjendjen e
tyre dhe jo një reflektim i
përgjithshëm shoqëror, për
dhunën, lirinë e femrës dhe li-
rinë në përgjithësi. 

Dhe në fakt të dyja këto data
kanë të bëjnë me edukimin, me
atë që vjen nga shkollat e uni-
versitetet, të cilat duhet të jenë
përkrenarja përballë regresit që
imponohet në vazhdimësi si nga
politika, injoranca apo edhe nga
ndikimet e tjera që na largojnë
nga vlerat perëndimore.

Në fund dua të kërkoj falje
për gjithë ata që ndjenë se teksti
është tejet skeptik. Por, për sa
kohë shkruaja këtë tekst në tele-
vizion ndiqja një intervistë me
një nga mësueset e para në Te-
tovë, znj. Subije Palloshi. Kole-
gia Raska Jonuzi ndiqte gjithë
admirim përshkrimet e saja,
shihte me kujdes flokët e saj të
lyer, veshjen e saj elegante,
unazën e saj fine, por mbi të
gjitha me entuziazëm për nxë-
nien dhe revolucionin që kishte
bërë në vitet plotë analfabe-
tizëm, prapambeturi dhe pa-
triarkalizëm. 

Po nxënësit, studentët e
sotëm do t’i shohin mësuesit,
profesorët e tyre me këtë entu-
ziazëm? Ose cili është revolucio-
ni që ata bëjnë e për të cilin
mund të flasin me aq pasion si
znj.Palloshi pas disa vitesh?
Prandaj, po pyes edhe një herë,
në kontekstin e kohës sonë, a ja
vlen të shënohen 7 dhe 8 marsi?

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA) 

Dihet që datat 7
dhe 8 Mars janë
të rëndësishme,
por sot do
shkruaj se pse
nuk duhet të
shënohen këto
data. Po, po,
bajate dhe
klishe janë më
këto shënime
kur esenca është
tmerr!
Kushtet në të
cilat zhvillohet
arsimi sot janë
më të këqija se
ajo
Mësonjëtorja e
parë e vitit 1887.
Kurse kujdesi
për gratë u pa në
përzgjedhjen së
fundmi të
drejtorëve në
institucione të
ndryshme.
Kishte vetëm
një grua
shqiptare. 
Një! 1!

Pse s’duhet festuar 
7 dhe 8 Marsi! Nga 

Nazim RASHIDI

mësuese, mjeke, infermiere, administratore dhe, më
pak, drejtuese e, fare pak, menaxhere e politikane),
që na bën të konkludojmë se gruaja shqiptare në
Maqedoni qëndron e paepur në rolin e saj në fa-
milje, madje edhe kur ka angazhim publik dhe pro-
fesional. Për këtë mendoj se rol të madh ka luajtur
morali tradicional konservator dhe religjioz i familje-
ve shqiptare, por edhe klasat politike shqiptare. Diku-
sh edhe mund të mos pajtohet pse është kështu dhe
të kërkojë të jetë ndryshe, por realiteti është i tillë. Për
këtë arsye mendoj se në këtë shteg duhet parë edhe
avancimin e saj në shoqëri. 

NË KËRKIM TË FEMINIZMIT AUTOKTON 
Dhe, nëse duam ta shtojmë këtë argument, para-

qitja publike e gruas shqiptare të Maqedonisë (mba-
se e edhe të Kosovës) në trajta të tjera më shumë
është përjashtim sesa zhvillim normal. Për shem-
bull, pas paraqitjes së Rita Orës në 10-vjetorin e pa-
varësisë së Kosovës, kryeministri Haradinaj dekla-
roi se "ne jemi populli i Rita Orës". Mendoj se ky
konstatim nuk është i drejtë, sepse këngëtarja që
mezi flet dy fjalë shqip dhe që është bërë artiste në
mjedis joshqiptar nuk është zhvillim tipik i shqipta-
res së Kosovës, por është më shumë një prurje nga
rrethana të tjera kulturore e politike. Konsideroj se
këngëtare autoktone shqiptare në atë koncert do të
ishin Shkurte Fejza e Shyhrete Behluli, që janë ikona
të këngës shqipe të Kosovës, por bile edhe pjesë-
marrëse artistike në ndërtimin e shtetësisë së Ko-
sovës. Mendoj se nuk mund të tejkalohet tradita për
të ndërtuar arketipe të reja. Në këtë kontekst gratë e
Maqedonisë, si: Sulltana e Qafës, Hanife Sejfullahi,
Elhame Bilalli, Nadire Krasniqi, Myjesere Hoxha, Ki-
mete Agai e shumë të tjera, që nuk lejon hapësira të
përmenden, janë prodhimi vendor, mbi të cilin duhet
të kërkohet avancimi i pozitës së gruas në shoqërinë
shqiptare këtu. Secili komb e ka zhvillimin e vet sho-
qëror, e ka historinë e vet dhe nuk mund të imagji-
nohet që të ngjitesh lart pa pasur shkallë. Ndërkaq
këto shkallë, në këtë rast, janë tradita që është krijuar
me pjesëmarrjen e gruas në jetën publike. Prania e
femrës shqiptare në jetën publike duhet të vijë ba-
shkë me zhvillimin e përgjithshëm shoqëror e jo të
jetë ajo një imponim ose imitim.

E BUKURA NË HARMONI 
Dhe, pas këtij debati serioz, për ta relaksuar

lexuesin, për fund po kalojmë në një dimension
tjetër. Nëse gjithë këtë diskutim e interpretojmë në
nota të historisë së krijimit të njeriut, duke anashka-
luar qasjen racionaliste, do të thoshim se gruaja dhe
burri (femra dhe mashkulli) janë një qenie vetme e
ndarë në dysh. Ato, si gjithë pjesa tjetër e botës, të
ndarë në dy gjini të kundërta, e plotësojnë harmo-
ninë dhe baraspeshën e madhe të botës. Perëndia
nuk e krijoi Havën/Evën nga dheu, që ajo të jetë qe-
nie tjetër e veçantë, por e bëri atë nga trupi i Ade-
mit/Adamit. Andaj Ademi u bë qenie plotë (njeri)
vetëm ku prej tij u shkëput Hava, ndërkaq Hava ish-
te pasqyrë e ekzistencës së Ademit. Derisa Ademi
ishte simbol i ndrojtjes ose i maturisë, Hava mbeti
simbol i kërshërisë dhe kuriozitetit; derisa Ademi
ishte simbol i fuqisë, Hava u bë simbol i bukurisë; de-
risa Ademi synonte qenien intelektuale dhe etike,
Hava u bë pjesa estetike dhe sentimentale e asaj qe-
nie. Prandaj, vështruar kështu, imponimi i Ademit
për të qenë drejtues i vetëm i botës është fragmen-
tim, si edhe anasjelltas, kur kërkohet që Hava ta
përzë Ademin dhe ta zë vendin e tij. Nëse do të sh-
preheshim figurativisht ose me gjuhën e Titus Bur-
chkardt-it, do të thoshim se, që nga ardhja në tokë,
Ademi e Hava janë në kërkim të njëri-tjetrit, për ta
plotësuar qenien, për ta korrigjuar "mëkatin e parë"
dhe për t’u bashkuar aty ku u ndanë. E deri në këtë
bashkim, le të urojmë: Urime 8 Marsin!

(Autori është kolumnist
i rregullt i gazetës KOHA)
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Duke përfituar nga aftësitë e saj estetike,
i joshte fillimisht meshkujt, duke i bërë të
imagjinojnë mbrëmje të paharrueshme. Por
pastaj, me ndihmën e ndonjë gote verë me
pluhur droge brenda, i grabiste dhe përfiton-
te, duke i marrë kartat e bankomatit për t’i
zhvatur dhe paratë. Është kjo aventura
tragjikomike ku kanë mbetur viktimë me-
shkuj të ndryshëm në Trevizo të Italisë.
Gruaja, një infermiere 34-vjeçare nga Ruma-
nia, e cila punonte në spitalin e Padovës, është
arrestuar nga karabinierët.

Hetimet, sipas asaj që shkruan e përdit-
shmja italiane “Gazzettino”, kanë nisur pas
disa rasteve të çuditshme të disa pacientëve të
spitalit ku punonte e reja. Duke hetuar, poli-

cia ka zbuluar xhiron e pazakontë të të da-
shurve dhe taktikën që gruaja kishte vënë në
jetë me dhjetëra herë. Ndërsa meshkujt ishin
të çoroditur nga droga, ajo u merrte atyre kar-
tat e bankës dhe shkonte në sportelin më të
afërt për të marrë sa më shumë para që të ki-
shte mundësi.

Nusja e la në altar se
ishte qeros, gjen një
tjetër për dy ditë
Një vit më parë, familja i rregulloi me shkesi
fejesën me një vajzë 1 mijë kilometra larg
dhe në 18 shkurt ishte vendosur për të orga-
nizuar dasmën. Gjithçka po shkonte sipas
planit. Të ftuar të shumtë, ushqim i boll-
shëm dhe atmosferë festive. Ishte krejtësi-
sht një dasmë normale indiane, deri në mo-
mentin kur nusja, që e kishte parë vetëm tre
herë më parë burrin e saj të ardhshëm, ven-
dosi ta braktisë ceremoninë. Arsyetimi i saj
ishte se dhëndrit kishin nisur t’i binin flokët
dhe po bëhej qeros. Familjarët e të dy palë-
ve u përpoqën që të qetësojnë nusen dhe t’i
mbushnin mendjen asaj për të vazhduar ce-
remoninë. Përpjekjet dështuan, por jo cere-
monia martesore. Kumar, i cili kishte udhë-
tuar 1 mijë kilometra ishte i vendosur për t’u
martuar. Kaq mjaftoi dhe në fshat u përhap
fjala që kërkohej një nuse për një dhëndër
që rridhte nga një familje “e pasur” e Nju
Delhit. Dhe nusja u gjet! Dy ditë më vonë,
Kumar zhvilloi martesën me nusen që nuk i
trembej “tullacllëkut”.

A keni vënë re ndonjëherë se këmi-
shat e meshkujve i kanë pullat e tyre në
anën e djathtë, ndërsa tek rrobat e grave
janë në anën e majtë? A është kjo rezultat
i tekave të dizajnuesve apo vetëm një
tjetër mënyrë për të theksuar dallimin në
mes meshkujve e grave? Ka në fakt një hi-
stori mjaft interesante që e shpjegon këtë
mister. Siç rezulton, kjo karakteristikë e
këmishave të meshkujve dhe grave daton
qysh nga koha kur janë shpikur pullat
qysh në shekullin e 13-të. Në atë kohë,
vetëm gratë e pasura mund të përballonin
që të kishin pulla në këmishat e tyre. Ato
zakonisht angazhonin shërbëtoret e tyre
që t’i ndihmonin që ato të vishen. Dhe

pikërisht kjo është arsyeja pse pullat e kë-
mishave të grave janë të vendosura në
anën e majtë: për të bërë më të lehtë për
shërbëtoret që të mbërthenin ato (duke

supozuar që shumica e njerëzve ishin
djathtakë). Meshkujt zakonisht prireshin
të vishen vetë, pra pullat e tyre ishin ven-
dosur në anën e djathtë.

Pse pullat e këmishës janë në anë të kundërta te gratë dhe burrat?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arrestohet infermierja seksi që zhvaste
pacientët e spitalit

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

Fruti që
forcon
zemrën 
dhe trurin
Nga lëngu deri te marmelata,
boronicat e kuqe janë pady-
shim një ushqim që i sjellin
përfitime të shumta shëndetit.
Boronicat e kuqe janë një bu-
rim i pasur i antioksiduesve, të
cilët mund të parandalojnë
një sërë sëmundjesh kronike,
duke filluar nga infeksionet e
traktit urinar, deri tek paran-
dalimi i sëmundjeve më të rre-
zikshme, si kanceri i zorrës. Së
fundmi, shkencëtarët kanë
zbuluar se boronicat e kuqe
rrisin gjithashtu metaboliz-
min, duke i ndihmuar kështu
njerëzit të mbajnë trupin në
formë. Ata mbrojnë  zemrën
dhe përmirësojnë sistemin
imunitar.
Një studim i ri, i kryer tek kaf-
shët, ka zbuluar se boronicat e
kuqe mbrojnë trupin nga in-
feksionet. Sipas autorit krye-
sor të studimit, Jeffrey Blum-
berg, boronicat e kuqe janë të
pasura me polifenolë dhe
përbërës të tjerë bioaktivë, të
cilët ndërveprojnë së bashku
dhe ofrojnë një sërë përfitime-
sh shëndetësore. Ai thotë se
boronicat “mund të sigurojnë
funksione antioksiduese dhe
anti-inflamatore, që përfiton
sistemi kardiovaskulaer, meta-
bolizmi dhe funksioni imuni-
tar”. Boronicat e kuqe mbajnë
nën kontroll gjithashtu tensio-
nin e gjakut, ndërsa lëngu i tij
mund të përdoret për të me-
naxhuar nivelet e glukozës tek
pacientët me diabet të tipit 2.

Keni ngrënë mëngjes sot? Nëse
jo, atëherë duhet të dini diçka se-
rioze. Shumë njerëz mendojnë se
ngrënia e mëngjesit është pa shije
dhe një humbje kohe. Të tjerë
mendojnë se mëngjesi është një
mënyrë e rëndësishme për të fil-
luar ditën dhe se ky është vakti më
i rëndësishëm nga të gjithë.

Njerëzit që qëndrojnë larg
mëngjesit pretendojnë se nuk janë
të uritur ose vakti nuk ka rëndësi. Ata

që ushqehen pas lindjes së diellit
thonë se i mban ata të ngopur gjatë
ditës dhe ndihmon në mbajtjen e
peshës nën kontroll. Një studim i ri i
jep të drejtë njerëzve që besojnë se
është e dobishme për të ngrënë
mëngjes, por jo për të njëjtat arsye.

Çfarë rrezikoni pa mëngjes?
Studimi, i cili u publikua në Revi-
stën e Kolegjit Amerikan të Kar-
diologjisë sjellë nga AgroWeb.org,
hulumtoi ushqimin dhe zakonet e

mëngjesit të burrave dhe grave që
nuk kishin sëmundje të zemrës
apo sëmundje të veshkave. U stu-
diuan tre grupe kryesore. Një grup
hëngri më pak se 5% të konsumit
total të kalorive të ditës në
mëngjes, një tjetër hëngri më
shumë se 20% në mëngjes dhe një
grup i tretë konsumoi mes 5-20%
të kalorive ditore në mëngjes. Stu-
diuesit amerikanë zbuluan se rre-
ziku i arterieve të ngurtësuara, u

shfaq më i lartë mes atyre që
humbnin mëngjesin ose që kon-
sumonin fare pak gjatë këtij vakti.
Grupet e rrezikuara gjithashtu u
gjetën të kenë bel dhe masë trupo-
re më të madhe.

Gjithashtu patën edhe tension
më lartë të gjakut. Por edhe prirje
më të larta më të larta për diabet.
Thënë thjesht nga AgroWeb.org:
Personat që konsumojnë mëngje-
se të plota treguan formë më të
mirë fizike, tension më të mirë të
gjakut dhe zemër më të shëndet-
shme. Rezultatet janë të rëndësi-
shme për profesionistët e shën-
detësisë. Ato mund të përdoren si
një mesazh i thjeshtë për
ndërhyrjet në bazë të jetesës dhe
strategjitë e shëndetit publik, si
dhe për të informuar rekomandi-
met ushqimore. Kjo nuk do të
thotë që ju duhet të hani 5 pjata
me ushqim çdo mëngjes. Ka
shumë ide të shëndetshme të
mëngjesit për të zgjedhur. Por fak-
ti kryesor është që nëse e doni
zemrën tuaj, mos vraponi pa kar-
burant në stomak.

Nuk konsumoni mëngjes? 
Shihni se ç’dëme po i bëni organizmit

Studiuesit amerikanë
zbuluan se rreziku i
arterieve të ngurtësuara,
u shfaq më i lartë mes
atyre që humbnin
mëngjesin ose që
konsumonin fare pak
gjatë këtij vakti. Grupet e
rrezikuara gjithashtu u
gjetën të kenë bel dhe
masë trupore më të
madhe
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Jo domosdoshmërisht një i
pasur lind dhe vdes i pasur, apo
një i varfër lind dhe vdes i varfër.
Kemi parë plot raste me persona
të famshëm, të cilët kanë trium-
fuar në jetë. Më i diskutuari në
media, ka qenë rasti i autores së li-
brave të Harry Potter. Ishte thjesht
pronare e një shtëpie në Britaninë
e madhe. Nuk kishte lekë të blin-
te ushqime, aq sa merrte ndihma
nga institucionet e ndihmës so-
ciale. Ajo që dikur vuante për të
ngrënë, sot shëtit nëpër botë me
jahtet e saj.

Por çfarë e bën dikë të sukses-
shëm dhe dikë tjetër jo të sukses-
shëm? Nëse i lëmë disi mënjanë
idetë se korrupsioni dhe miqësia
e ngushtë të siguron një pozicion
më të mirë punë, do të arrinim të
gjithë në të njëjtin përfundim:
ndryshimin tek vetja jonë e
përbëjmë vetë ne. Të gjithëve na
janë falur plot 86400 sekonda në
ditë, por jo të gjithë arrijnë të kor-
rin sukses në jetë.

Ti mund të jesh në varfëri ek-
streme, por dëshira dhe vullneti
për të ecur përpara mund të të

bëjnë të qëndrosh një ditë në
oborrin e famës. Mos e mendo
diçka të tillë si të pamundur. Është
plotësisht e mundur, nëse ti i për-
dor me mend 24 orët e ditës tën-
de.

A e dini se pse shumë njerëz
ndërrojnë jetë me shumë ëndrra
ende të parealizuara në sirtar?
Thuhet se i tremben rrezikut, i
tremben sfidave. Kurse unë besoj
se, ata thjesht nuk mendojnë se
mund ta arrijnë diçka të madhe
vetë. Ata nuk besojnë se meri-
tojnë gjithë të mirat e jetës. Por
cili është përfitimi prej mungesës
së vetëbesimit, kur askush nuk ka
përfituar ndonjëherë prej tyre?

Nuk ka rëndësi se nga vjen.
Nuk ka rëndësi se sa të varfër e ke
familjen tënde. Nëse ti guxon, ke
dëshirë dhe vullnet, ti mund t’ia
dalësh në jetë. Sekreti? Shfrytë-
zojë kohën tënde me mend. Mjaft
qëndrove nëpër rrjetet sociale me
smarfonin tënd në dorë. Mjaft i
pasurove kafenetë, duke e hum-
bur kohën tënde kot. Përpiqu që
çdo ditë t’i afrohesh një hap më
shumë ëndrrave dhe dëshirave të

tua. Ajo që ka rëndësi të kuptosh,
është se një person me besim të
fortë tek vetja, që i ka të qarta sy-
nimet se ku do të arrijë, nuk e ndal
askush dhe asgjë.

E di çfarë kam vënë re në këto
vite jete? Se dështaku zgjedh
gjithmonë të justifikohet për dë-
shtimet e tij. Ne e dimë se si funk-
sionon vendi ynë, por e dimë edhe
se më të mirët nuk lihen pas dore.
Ndoshta i shpërfill shteti, por i
vlerëson privati, i vlerëson bota.
Mjaft u justifikove, mjaft u anko-
ve se shteti nuk të ofron gjë. Ne e
dimë se sa e vështirë është të
korrësh sukses në Shqipëri, jemi
të vetëdijshëm për këtë gjë. Por
dimë edhe se ka plot raste që ia
kanë dalë. Pse të mos jesh ti rasti
i radhës?

E përbashkëta e të gjitha ra-
steve, është se të gjithë kanë ditur
të triumfojnë, pavarësisht dësh-
timeve. Nuk ka rrugë pa pengesa,
por në çdo pengesë e çdo rrëzim,
nuk duhet të justifikohesh. Merre
çdo dështim tëndin si një thirrje
që ti duhet të ndryshosh, që ti
duhet të përmirësohesh. Puno

fort me veten. Lexo, studio,
projekto çdo hap që do të hedhë-
sh me shumë kujdes. Mendo edhe
për të ardhmen tënde.

Një mënyrë shumë e mirë për
të kuptuar nëse je në rrugën e
duhur, është të mendosh se sa ke
punuar këto ditë me ëndrrat e
tua. Sa ke lexuar këto ditë? Sa ke
investuar tek vetja jote? Me sigu-
ri, mendja jote do të sjellë përpa-
ra syve kohën që ke shpenzuar
para celularit, para televizorit, ose
në tavolinat e lokaleve. Kjo nuk
është rruga e duhur që duhet të
ndjekësh. Kjo rrugë nuk do të çojë
gjëkundi.

Mos e humb kohën tënde kot,
por kalite mirë vullnetin dhe
shko drejt realizimit të ëndrrave
të tua, sepse unë e di që edhe ti,
ashtu si unë dhe të gjithë ne, ke
plot ëndrra në sirtar. Ti mund të
rrëzohesh, të bësh plot armiq
gjatë rrugës, por kjo ka pak
rëndësi nëse ti arrin drejt fundit
që dëshiron të arrish. Ke 24 orë
që të dhurohen në një ditë. Suk-
sesi yt varet vetëm nga mënyra
se si i përdor këto 24 orë…

Shkencëtarët
krijojnë hartën
e depresionit
në tru
Zona të ndryshme në tru
mund të ndikojnë ndryshe te
njerëzit që vuajnë nga depre-
sioni se sa te të tjerët, thuhet
në një studim. Studiuesit në
Universitetin Duke kanë
krijuar “hartën” e aktiviteteve
elektrike në trurin e minjve.
Zbulimi i ri hap rrugën për dia-
gnozim më të mirë dhe meto-
da për trajtim. Shkencëtarët
shumë shpejt mund të jenë në
gjendje të parashikojnë de-
presionin duke ekzaminuar
pjesë të ndryshme në tru që
flasin njëra me tjetrën, sugje-
ron studimi i ri. Aktualisht,
diagnoza e depresionit për-
caktohet përmes pyetjeve
subjektive, dhe në disa raste
në bazë të testit të gjakut për
gjendjen e tiroides që në disa
raste mund të shkaktojë çrre-
gullime të disponimit.
Nëse harta e aktiviteteve të
trurit “përkthehet” te njerëzit,
studiuesit besojnë se gjetjet e
tyre një ditë mund të përdoren
për të diagnostifikuar dhe
madje për të parandaluar de-
presionin. Modelet e komu-
nikimit ndërmjet zonave të
trurit mund të ndihmojë
mjekët të diagnostifikojnë de-
presionin, thuhet në studim.
Depresioni është i vështirë për
t’u trajtuar dhe shumë njerëz
mund të përballen me çrregul-
lime të disponimit për dekada
të tëra. Harta mentale e trurit
me depresion po ashtu mund
të ndihmojë në njohjen e kom-
ponentëve psikologjikë dhe fi-
zikë të depresionit, dhe të çojë
në masa dhe trajtime paranda-
luese gjithëpërfshirëse dhe
efektive.

Në rast se nuk e keni vënë re,
jashtë është shumë ftohtë. Por

çfarë do të thotë saktësisht
kjo për trupin tonë?

Dr.Daniel Atkinson
shpjegon për të

përditshmen bri-
tanike Metro se
temperaturat e
ulëta kanë një
efekt të ndry-

shëm për secilën
pjesë të trupit

tonë.  

TRURI. Pjesa e hipotalamus në
tru përgjigjet nga fundi i indeve
nervore dhe çliron hormone në
përpjekje për të rregulluar tem-
peraturën e trupit dhe për të
mbajtur organet vitale të ngrohta.
Kur ndodh kjo, enët e gjakut ngu-
shtohen. Kur trupi ekspozohet për
një kohë të gjatë ndaj të ftohtit
ekstrem, funksioni i hipotalamusit
mund të ndikojë në procesin e të
menduarit, kështu që njeriu mund
të humbasë pak aftësinë për të
menduar qartë.

ZEMRA. Trupi do të ketë ne-
vojë të konsumojë më shumë ok-
sigjen dhe të pompojë më shumë
gjak rreth organeve vitale, në
mënyrë që të ruajë temperaturën
konstante të trupit, kështu që
zemra vihet në lëvizje për të përm-
bushur këtë kërkesë.

FLOKËT. Hormonet e lëshuara
nga hipotalamusi bëjnë që lëkura
të veprojë si një element izolues,
për të mbajtur trupin ngrohtë. Kjo
shkakton që flokët të elektri-
zohen.

HUNDA. Lëkura në pjesën e
brendshme të hundës mund të
bëhet e thatë dhe e plasaritur në
mot të ftohtë dhe e ndjeshme
ndaj temperaturave të ulëta.

MUSHKËRITË. Zakonisht,
hunda, goja, fyti, preken nga i
ftohti para se të arrijë në mushkë-
ri. Por në qoftë se ajri është shumë
i ftohtë për trupin, atëherë indet e
muskujve brenda traktit të frymë-
marrjes mund të shkaktojnë edhe
spazma, duke çuar në vështirësi
në frymëmarrje dhe kollitje.

Si ndikon i ftohti në trupin tonë

Të falen 24 orë çdo ditë.
Suksesi yt varet nga
mënyra se si i
shfrytëzon këto 24 orë

Nuk ka rëndësi se nga vjen. Nuk ka rëndësi se sa
të varfër e ke familjen tënde. Nëse ti guxon, ke
dëshirë dhe vullnet, ti mund t’ia dalësh në jetë.
Sekreti? Shfrytëzojë kohën tënde me mend.
Mjaft qëndrove nëpër rrjetet sociale me
smarfonin tënd në dorë. Mjaft i pasurove
kafenetë, duke e humbur kohën tënde kot
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Themelimi me bollëk i univer-
siteteve private pronarët e të cilëve
kurrë nuk janë ekzaminuar, pastaj
themelimi i universiteteve të tjera
publike nga shteti, por pa një ana-
lizë nëse ka staf të duhur akade-
mik e deri tek profesorët vendorë e
ndërkombëtarë të angazhuar në
mënyrë të dyshimtë në këto uni-
versitete, kanë prodhuar mijëra
studentë me diploma gjithashtu
të dyshimta. Krejt ky kaos pritet t'i
nënshtrohet një "vettingu" apo ek-
zaminimi. Por problemet e lindura
së fundmi në Agjencinë e Kosovës
për Akredim e kanë stopuar këtë
proces. E përjashtimi i Kosovës nga
EQAR e vë në dyshim nëse ky pro-
ces mund të mbyllet me një njohje
ndërkombëtare.

Tetë kolegje apo universitete

private dhe 140 programe të fakul-
teteve në insititucionet e arsimit
të lartë janë pezulluar brenda dy
viteve nga Agjencia e Kosovës për
Akreditim. Janë gjetur se mbi 60
profesorë rajonalë janë prezantuar

si doktor shkence me angazhim të
plotë në universitetet kosovare, në
ndërkohë që ata kanë qenë të an-
gazhuar edhe në vendet e tyre,
gjithashtu me orar të plotë. Plus
ka dyshime të bazuara mbi diplo-

mat e shumë profesorëve të an-
gazhuar në Kosovë.

Insajderi ka gjetur në vendimin
e Regjistrit Evropian për Cilësi të
Arsimit të Lartë (European Quality
Assurance Register for Higher Edu-
cation – EQAR) për përjashtimin e
Agjencisë së Kosovës për Akredi-
mit, se ky proces është stopuar pas
shkarkimit të Bordit të AKA-së dhe
ka rrezik që Bordi i ri të mos mund
ta përfundojë këtë proces pasi
EQAR nuk planifikon t’i njohë ven-
dimet e marra nga përbërja e re.

Procesi i “vettingut” apo ekza-
minimit të detajuar, mund të rre-
zikojë mbylljen e shumë universi-
teteve dhe parasheh të pastrojë
listën e profesorëve në programe
të ndryshme në universitetet ko-
sovare.

Mungesa e liberalizimit të viza-
ve ka bërë që shumë qytetarë të
vendit t’ua mësyjnë ambasada-
ve diplomatike në Kosovë për
t’u pajisur me vizë Sengen. Am-
basada gjermane në Kosovë ka
thënë se brenda vitit 2017 janë
dorëzuar 50 mijë kërkesa për
vizë. Kërkesat kanë qenë për
viza turistike, afariste, për
punësim, për studime e për ba-
shkim familjar, shkruan “Zëri”.
“Ambasada Gjermane në vitin
2017 i ka përpunuar gjithsej
50.000 kërkesa për viza. Këtu
përfshihen kërkesat për qëndri-
me afatshkurtra (turizëm,
udhëtime afariste, etj.), ashtu
sikurse edhe kërkesat për qën-
drime afatgjata (punësim, stu-
dime, bashkim familjar, etj.)”,
thuhet në përgjigjen e Amba-
sadës Gjermane në Prishtinë.
Sipas një kalkulimi të thjeshtë
del se rreth 190 kërkesa për viza
në ditë janë bërë në Amba-
sadën e Gjermanisë, që në fakt
është Ambasada me numrin
më të madh të kërkesave për
viza nga qytetarët në Kosovë.
Pas zvarritjes së vazhdueshme
që po i bëhet Marrëveshjes së
Demarkacionit, ekspertët e in-
tegrimit evropian kanë para-
lajmëruar se Kosova mund ta
humbasë afatin e fundit për
këtë vit lidhur me liberalizimin
e vizave. Sipas tyre, po qe se ky
kusht (ratifikimi i Demarkacio-
nit) nuk përfundon këtë muaj
Kosovës mund t’i kushtojë edhe
me dy vjet e gjysmë mungesë
të vizave, shkruan “Zëri”. E
megjithëse ata pohojnë se in-
stitucionet e Kosovës janë vo-
nuar tejet shumë në këtë drej-
tim, kanë njoftuar se nëse
Demarkacioni përmbyllet javën
që vjen ekziston mundësia që
deri në fund të vitit të arrihet li-
beralizimi. Mirëpo, ky proces
nuk përmbyllet menjëherë pas
ratifikimit të Demarkacionit.
Përkundrazi, duhet plotësuar
edhe kushti tjetër – luftimi i kri-
mit e i korrupsionit i vendosur
tashmë nga BE-ja.
Me këtë rast, ekspertët kanë
bërë të ditur se për të shkuar
deri te heqja e vizave duhet ka-
luar nëpër disa procedura, të ci-
lat kalojnë nëpër Komisionin
Evropian, në Parlamentin Evro-
pian dhe në Këshillin e Mini-
strave të BE-së.

Banka Botërore mati pasurinë
e kombeve më 2018 gjeti se shqip-
tarët kanë pasuri natyrore rreth
13,375 dollarë për frymë, nivel më i
lartë se shumica e vendeve të Bal-
lkanit. Madje shqiptarët kanë gë-
zojnë më shumë pasuri të natyrës
edhe se grekët (12,546 USD) dhe
turqit (12,854USD). Edhe italianët
kanë me pak pasuri natyrire për
frymë se shqiptarët, me vetëm
8,619 USD, dhe gjermanët gjitha-
shtu, me vetëm 7071 USD.

Tek kapitali natyror Banka
Botërore ka klasifikuar energjinë
me (naftë, gaz, qymyri i fortë dhe i
butë), mineralet (10 kategori), toka
bujqësore (toka bujqësore dhe kul-
lota), pyjet (druri dhe disa produk-
te pyjore jo të zeza), dhe zonat e
mbrojtura tokësore. Aktualisht
nuk janë përfshirë zonat e mbroj-
tura nga zonat detare.

Burimet natyre janë një mal-
lkim i hershëm që ka zënë njerëzi-
min, pasi vendet me pasuri natyro-
re janë edhe më të varfrat.
Ndërkohë që Shqipëria ka nivelin
më të lartë të pasurive natyrore për
frymë ka të ardhurat disafish më të

ulëta për banorë se vendet në fjalë.
Por gjithsesi niveli i zhvillimit

ekonomik të një vendi është i
lidhur fort me përbërjen e pasuri-
së së saj kombëtare. Kapitali naty-
ror është komponenti më i madh i
pasurisë në vendet me të ardhura
të ulëta (47 për qind në 2014).

Të pasuruarit nuk ka të bëjë me
likuidimin e kapitalit natyror për
të ndërtuar pasuri të tjera. Rritja
vjen nga përdorimi efikas i kapita-
lit natyror dhe investimi i të ardhu-
rave nga burimet natyrore të kapi-
talit, si mineralet, në infrastrukturë
dhe arsim. Ky investim pastaj re-
zulton në rritjen e pasurisë totale,

referon me tej Banka Botërore.
Burimet e ripërtëritshme, toka

bujqësore, pyjet dhe zonat e
mbrojtura mund të sjellin përfiti-
me në përjetësi nëse menaxhohen
në mënyrë të qëndrueshme. Në
vendet me të ardhura të ulëta dhe
të mesme, vlera monetare e ase-
teve të ripërtëritshme gati është
dyfishuar në një dekadë, duke
mbajtur konstant numrin e popul-
lsisë.

Në kontrast me burimet e
ripërtëritshme, kapitali natyror siç
janë lëndët djegëse fosile dhe mi-
neralet ofrojnë shanse të fragmen-
tuara dhe të shtrira në një pe-
riudhe kohore.

Gati dy të tretat e vendeve që
kanë mbetur të ardhura të ulëta
që nga viti 1995 klasifikohen si sh-
tete të pasura me burime natyrore,
të cilat janë plot me konflikte dhe
demokraci të pazhvilluar dhe ni-
vel të ulët jetese. Kjo tregon se
vetëm burimet nuk mund të ga-
rantojnë zhvillimin. Banka Botë-
rore këshillon se nevojiten institu-
cione të forta dhe qeverisje të mirë
për të siguruar që përfitime të lar-
ta nga pasuritë natyrore.

Serbia do të reagojë me kundër-
masa për shkak të vendimit të Ma-
qedonisë që të vendosë pengesat
jashtë doganore në import të
miellit nga Serbia, nëse deri të
mërkurën Shkupi nuk e tërheqë
këtë vendim, ka kërcënuar mini-
stri serb i tregtisë dhe i turizmit
Rasim Ljajiq. Mediet beogradase
pretendojnë se si “lidhjet telefo-
nike në mes t Beogradit dhe Shku-
pit janë skuqur” pasi qeveria ma-
qedonase para dy javëve ka futur
pengesa jashtë doganore në im-
port të miellit nga Serbia. Rasim
Ljajiq për televizionin shtetëror
serb RTS ka deklaruar se “nëse deri

të mërkurën nuk gjendet ndonjë
zgjidhje me Shkupin, do të fillojnë
menjëherë me masat reciproke, të
cilat janë të gatshme dhe janë pa-
ralajmëruar nga të gjitha resorët”.
Ai thotë se

“afera mielli” është pasojnë e
ndikimit të “lobit të mullisëve” në
Maqedoni, dhe se tre mullisë më
të fuqishëm maqedonas kanë
ndikim të madh në pushtetin ek-
zekutiv të Maqedonisë. “I Kemi tre
mullisë të cilët kanë aq shumë
ndikim në të gjitha qeveritë maqe-
donase, saqë me presionin e tyre
rezultojnë futjet e këtyre barrie-
rave, gjithnjë derisa ata nuk e she-

sin miellin e vet”, thotë Ljajiq, i cili
është edhe zëvendëskryeministër
në qeverinë serbe. Ljajiq përkuj-
ton se “Maqedonia nuk ka miell të
mjaftueshëm nga prodhimi i vet

dhe gjithqysh duhet ta impor-
tojnë prej vendeve tjera”, duke pre-
tenduar se prodhuesit serb e thir-
rin duke u ankuar në palën
maqedonase.

Mungesa e
liberalizimit 
të vizave shton
aplikimet 
për Shengen

Shqipëria më pasuri natyrore, por me dobësi njerëzore
Shqiptaret gëzojnë
pasuri natyrore për frymë
më shumë se çdo vend i
Rajonit, madje më
shumë se vendet me
standarde të larta jetese
të tilla si Gjermania,
Franca dhe Zvicra, Italia
etj, por dobësitë
njerëzore në
menaxhimin e tyre e
kanë bërë vlerën e
pasurive të
pashfrytëzueshme

“Mafia akademike” në Kosovë

A është në prag lufta tregtare ballkanike
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Erdogan
bisedë
telefonike
me Putinin
Presidenti i Turqisë Recep
Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një
bisedë telefonike me presiden-
tin e Rusisë, Vladimir Putin. Si-
pas informacionit të marrë nga
burimet presidenciale, në bi-
sedën janë vlerësuar zhvillimet
e fundit në Siri, kryesisht tragje-
dia humanitare që po ndodh në
Gutën Lindore. Në bisedën mes
dy presidentëve është theksuar
rëndësia që Turqia, Rusia dhe
Irani të japin përpjekje të për-
bashkëta që armëpushimi i ven-
dosur në Gutën Lindore në drej-
tim të vendimit me numër 2401
të Këshillit të Sigurimit (KS-
OKB) të zbatohet plotësisht. Më
tej është theksuar rëndësia për
dorëzimin e ndihmave humani-
tare popullit në Gutën Lindore
dhe sa më shpejt t'i jepet fund
tragjedisë humanitare që është
duke ndodhur. Presidenti Erdo-
gan në bisedën ka bërë shkëm-
bim të informacioneve në lidhje
me operacionin e Turqisë kun-
drejt elementeve terroriste në
Afrin, si dhe janë trajtuar
marrëdhëniet bilaterale. Dy li-
derët, gjithashtu kanë
shkëmbyer mendime rreth Sa-
mitit trepalësh të nivelit presi-
dencial që do të zhvillohet në
muajin prill në Stamboll, mes
Turqisë, Rusisë dhe Iranit.

Kombet e Bashkuara (OKB)
lidhur me sulmet e regjimit të Ba-
shar al-Asadit në Gutën Lindore,
ku në shënjestër janë madje edhe
ndihmat humanitare të dërguara
në rajon, theksuan se "Ishim dësh-
mitarë të një drame të vërtetë".
Zëdhënësi i Zyrës Koordinative për
Çështje Humanitare të OKB-së,
Jens Laerke, në një deklaratë për
AA tha se, në rast se regjimi vazh-
don shkeljet ndaj armëpushimit
është i pashpresë dërgimi i autoko-
lonave me ndihma humanitare në
Gutën Lindore.

Ai në lidhje me sulmet e regji-
mit të Asadit të cilët shkaktuan
mosdorëzimin e ndihmave huma-
nitare të OKB-së në Duma, tha se:
"Dje në rajon ishim dëshmitarë të
një drame të vërtetë. Atëherë kur
arriti autokolona në rajon sërish
filluan bombardimet dhe ishim të
detyruar të kthehemi. Morëm leje
për dorëzimin e ndihmave huma-
nitare për 70 mijë civilëve. Në këtë
drejtim dje u munduam që të ar-
rijmë deri tek 25 mijë civilë por disa
nga maunët u kthyen dhe nuk
dimë saktësisht se për sa civilë janë
dorëzuar ndihmat. Përsëri jemi
duke bërë thirrje që në Gutën Lin-
dore të respektohet armëpushimi".

Ndërsa Zëdhënësi i Fondit
Emergjent për Fëmijët pranë Kom-
beve të Bashkuara (UNICEF), Chri-
stophe Boulierac, tha se në Gutën
Lindore ku 400 mijë civilë janë nën

rrethim, jetesa nën tokë është
shndërruar në normë jetese. Ai
duke treguar se në disa bodrume
të ndërtesave jetojnë rreth 200 ci-
vilë për t'u mbrojtur nga bombar-
dimet, tha se në Siri këtë vit deri
më tani kanë humbur jetën të
paktën një mijë fëmijë. Ndërkohë
Laerke, në konferencën e shtypit
të mbajtur në zyrën e OKB-së në

Gjenevë, rikujtoi se dje 10 nga 46
maunë të dërguar në Duma, janë
detyruar të kthehen pa i dorëzuar
ndihmat humanitare. 

Ai duke tërhequr vëmendjen
se 4 nga maunët që baritnin mate-
riale humanitare me rëndësi jetike
pjesërisht janë shkarkuar, theksoi
se autokolona me orën lokale në
14.30 është larguar nga vendi për

të mos rrezikuar jetën e punonjë-
sve të ndihmave humanitare.
Laerke më tej rikujtoi se në Duma
ndihma humanitare e fundit është
dërguar më 14 nëntor të vitit 2017.
Ai theksoi se në rast se regjimi i
Asadit jep garancion të duhur sigu-
rie planifikojnë që ditën e enjte të
dërgojnë ndihma humanitare në
rajon.

Gary Cohn, kryetari i Këshillit
Kombëtar Ekonomik i Shtëpisë së
Bardhë dhe një prej bashkëpunë-
torëve kyç të presidentit amerikan
Donald Trump, të martën ka para-
lajmëruar dorëheqjen, vetëm disa
ditë pasi presidenti paralajmëroi
një lloj lufte tregtare me pjesën
tjetër të botës dhe planin e futjes
së normave të larta doganore në
çelik dhe alumin. “Gary ka qenë kë-
shilltari im kryesor ekonomik dhe

ka kryer një punë të shkëlqyer në
zbatimin e planeve tona, ka ndih-
muar në vendosjen e reformave hi-
storike tatimore dhe ka ndikuar në
rritjen e ekonomisë amerikane, ka
thënë Trump në deklaratën e
shkurtër për New York Times. “Ai
është në person me talent të rrallë

dhe i falënderoj për shërbim të
përkushtuar popullit amerikan, ka
shtuar presidenti amerikan. Siç
merr vesh New York Times, Cohn
duhet ta braktisë Shtëpinë e
Bardhë brenda disa javëve, dhe me
këtë do t’i bashkohet një numri të
madh të zyrtarëve nga rrethi i

Trump-it të cilët në kohë të fundit
e kanë braktisur administratën e
tij, dhe në mes tyre janë edhe drej-
toresha me ndikim shumë të
madh e komunikimit Hope Hicks
si dhe sekretari i fuqishëm i shefit
të kabinetit Rob Porter. “Ishte nder
për mua të punojë në zbatimin e
politikave të drejtuara në rritje të
ekonomisë sonë dhe për të mirën
e popullit amerikan, dhe posaçëri-
sht më vjen mirë që kemi vendo-
sur reformën tatimore”, ka thënë
Cohn, transmeton Insajderi.com.
Burimet e Shtëpisë së Bardhë insi-
stojnë se Cohn dhe Trump janë
ndarë në rrethanat miqësore dhe
se asnjë arsye konkrete, madje as
paralajmërimi i futjes së normave
të larta doganore, nuk ka qenë

shkak dorëheqjes së tij. Gjithash-
tu pretendohet se Cohn do të
mbetet në kontakt me Trumpin
për ta këshilluar jo zyrtarisht.
Megjithatë, shkuarja e Cohnit, de-
mokrat i orientuar kah liritë treg-
tare i cili ka luftuar shpesh me na-
cionalistët me të cilët është
rrethuar Trumpi, ka mundur të
dikojë fuqishëm në politikat e
ardhshme ekonomike të Trumpit
dhe të shkaktojë nervozizëm në
tregun e kapitalit. Kur në gusht të
vitit të kaluar doli në publik një
thashetheme se gjoja Cohn ka
kërcënuar me dorëheqje, indek-
set e bursave menjëherë filluan të
bien, gjë që dëshmon se çfarë fak-
tori i rëndësishëm ishte Cohn për
sektorin ekonomik

Tronditje tektonike në Shtëpi të Bardhë
Shkon këshilltari kryesor
ekonomik i Trumpit. Kur
para një viti vetëm ka
kërcënuar me dorëheqje,
bursat filluan të bien

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

OKB LIDHUR ME GUTËN LINDORE 

Dëshmitarë të një
drame të vërtetë

Zëdhënësi i Zyrës
Koordinatave për
Çështje Humanitare
të OKB-së, Jens
Laerke, në një
deklaratë për AA tha
se, në rast se regjimi
vazhdon shkeljet ndaj
armëpushimit është i
pashpresë dërgimi i
autokolonave me
ndihma humanitare
në Gutën Lindore

REGJIMI NUK RESPEKTOI ARMËPUSHIMIN 
KS-OKB në vendimin më 24 shkurt kërkoi të shpallet
armëpushim në të gjithë Sirinë në krye me Gutën
Lindore për civilët. Por armëpushimi për të cilët ishte
vendosur që të zbatohet "pa vonesë" nuk u përcaktua
se si do të fillojë. Rusia pas vendimit të KS-OKB më 27
shkurt shpalli se armëpushimi ka filluar, i cili do të
vlente çdo ditë nga ora 09.00-14.00 sipas kohës
lokale, duke pretenduar se regjimi do të respektojë

këtë. Në Gutën Lindore nën kontrollin e opozitarëve
që prej 5 vitesh jetojnë nën bllokadë rreth 400 mijë
civilë. Pavarësisht se Guta Lindore në Marrëveshjen e
Astana-s u shpall "rajon për uljen e tensioneve",
regjimi i Asadit për të cilin rolin garantues e ka marrë
përsipër Rusia që nga muaji prill i vitit të kaluar ka
intensifikuar rrethimin e tij në këtë rajon, ndërsa në
muajt e fundit ka shtuar edhe sulmet e tij.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KOMUNA E GOSTIVARIT 

  

GOST VAR BELED YES  

 www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 

tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406 

 
 
Nr.23-1628/35 
06.03.2018  
Gostivar 
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3)  të Ligjit                    për planifikim hapësinor dhe  urbanistik 
(Gaz.        zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), Kryetari i Komunës 
së Gostivarit e solli këtë: 
 

L  A  J  M  Ë  R  I  M 
 
    Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë                 të përfshirë në hapësirën e Propozim 
ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për Bllok 24, KK Gostivar 1 - 
Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës  së  Gostivarit  solli  Vendim  për  organizim e:  
 

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 
    Rreth Propozim ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për Bllok 24, KK 
Gostivar 1 - Komuna e Gostivarit për periudhën e planit 2016-2021, sipërfaqja e 
përfshirjes             (26.088 Ha), që kufizohet në mes rrugëve:  
 
 

- Nga ana veriore me rrugën Magjistrale  M1 - M1 , 
- Nga ana jugore me rrugën e re të projektuar  Servisore “6 ”,  
- Nga ana lindore me rrugën e re të projektuar  Servisore “8”, dhe  
- Nga ana perëndimore me rrugën Magjistrale  Vëllezërit Gjinoski .  

  
    Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit, respektivisht në sallën e 
Këshillit Komunal të Gostivarit më datë 12.03.2018 (e hënë ) në ora 13:00. 
    Propozim ndryshimi dhe plotësimi i Planit Detal Urbanistik për Bllok 24, KK Gostivar 
1 - Komuna e Gostivarit,  do të ekspozohet në      mjediset e Komunës së Gostivarit në afat prej 
5           ditë pune, edhe atë  prej 12.03.2018 deri më  16.03.2018,  çdo ditë pune prej orës  
08:00-16:00. 
 
    Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës  së  Gostivarit si dhe 
në sistemin e-urbanizëm, ndërsa në afatin e paraparë personat e interesuar juridikë dhe fizikë nga 
zona  konkrete e përfshirë në Planin e shpallur           në prezantimin publik, mund të 
parashtrojnë vërejtje me shkrim në fletët anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike 
nëpërmjet sistemit e – urbanizëm. 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për 
ndërprerje të procedurës për shitje të automjetit marka Mercedes-benz 
S 600, me tabela të regjistrimit: SK-2936-AC, të sjellë në mbledhjen e 
pesëdhjeteshtatë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të mbajtur 
më datë 06.03.2018, Komisioni për mjete të tundshme dhe të 
patundshme, gjatë shfrytëzuesit të mjetit të tundshëm, Shërbimi për 
punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, në vijim publikon: 

 
SHPALLJE nr. 4/2018 

Për anulim të Shpalljes nr. 3/2018 (të datës 28.02.2018) 
Për shitje të mjetit të tundshëm – automjet përmes ankandit 

publik elektronik  
 

 Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë për ndërprerje të procedurës për shitje të automjetit 
marka Mercedes-benz S 600, me tabela të regjistrimit: SK-2936-AC, 
deri në përfundim të kontestit gjyqësor, gjegjësisht deri në 
plotfuqishmërinë e aktvendimit gjyqësor, në të cilin mund të paraqitet 
nevoja i njëjti të jetë material dëshmues, të sjellë në mbledhjen e 
pesëdhjeteshtatë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të mbajtur 
më datë 06.03.2018, Komisioni për mjete të tundshme dhe të 
patundshme, pranë shfrytëzuesit të mjetit të tundshëm, Shërbimit për 
punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, anulon Shpalljen nr. 3/2018 për shitjen e mjetit të 
tundshëm – automjetit Mercedes-benz S 600, pronësi e Republikës së 
Maqedonisë, të publikuara në gazetat ditore “Slloboden Peçat”, “Nova 
Makedonija” dhe “Koha” më datë 28.02.2018, deri në momentin e 
përmbushjes së kushteve të parapara në Konkluzionin e Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë nga data 06.03.2018. 
 

Komisioni për mjete të tundshme dhe të patundshme pranë  
Shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë  
 

Në bazë të nenit 2, paragrafi 4, alineja 1, nenit 26 paragrafi 6, nenit 36, 37, 38, 39 dhe nenit 67 të Ligjit për shfrytëzimin dhe posedimin e pronës shtetërore dhe pronës komunale (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë Vendimi nr. 78/2015, 106/2015, 153/2015 dhe 190/2016), Vendim i miratuar nga Këshilli i Komunës së Strumicës i regjistruar nën Nr. 08-1597/1 të datës 27.02.2018, të publikuar në Fletën Zyrtare 
të Komunës së Strumicës nr. 2 nga data 01.03.2018, Komisioni për mjete të tundshme dhe të patundshme të Komunës së Strumicës publikon  
 

SHPALLJE nr. 1/18 
Për ankand publik elektronik për dhënie me qira të hapësirës afariste  

(Shpallje e parë]) 
 

 
1. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK  
Lëndë e ankandit publik elektronik është dhënie me qira e objektit afarist pronë e Komunës së Strumicës, që jepet me qira në pajtim me vendimin 
e Këshillit të Komunës së Strumicës nr.  
08-1597/1 të datës 27.02.2018, me kohëzgjatje prej katër vjet nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qira me ofertuesin më të volitshëm.  
 
2. TË DHËNAT E HAPËSIRËS AFARISTE I CILI JEPET ME QIRA  
 
Nr. 

rend  
Adresa Përshkrimi dhe qëllimi i 

hapësirës afariste  
Sipërfaqja  Çmimi i përgjithshëm fillestar i 

qirasë (0,5% e çmimit të vlerësuar) 
Garancia bankare 2% e 
shumës së vlerësuar 

Fillimi  
Ora  

1. Fshati 
Saçevë  

HA në përdhese, v.q Fshati, PK 
nr. 555, KK Saçevë, LP nr. 571 

197 m2 20.656,00  denarë 82.626,00  denarë 11:00 
( 15 min) 

2. Fshati 
Murtino  

HA dhe H në përdhese, v.q 
Fshati, PK nr. 4306, KK Murtino, 
LP nr. 1804 

90 m2 5.369,00  denarë 21.476,00  denarë 12.00 
(15 min) 

3. Fshati 
Bansko  

HA në përdhese, v.q Fshati, PK 
nr. 3157, KK Bansko, LP nr. 
1824 

494 m2 58.028,00  denarë 232.111,00  denarë 12:30 
(15 min) 

4. Fshati 
Bansko  

HA në përdhese, v.q Fshati, PK 
nr. 3157, KK Bansko, LP nr.1824

113 m2 13.274,00  denarë 53.094,00  denarë 13:00 
(15 min) 

5. Fshati 
Bansko  

HA në përdhese, v.q Fshati, PK 
nr. 3157, KK Bansko, LP nr.1824

20 m2 2.349,00  denarë 9.397  denarë 13:30 
(15 min) 

 
2. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
  

Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë të gjitha subjektet e interesuara të vendit dhe të huaja fizike dhe juridike që mund të kenë të 
drejtën e pronësisë së pasurisë së patundshme në territorin e RM, në pajtim me ligjin dhe që përmbushin kushtet e dhëna në shpallje.  

 
3. KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK  
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike parashtrojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik, të kompletuara me dëshmitë në vijim: 
 
1. Dëshmi për identitet (emrin e plotë, adresë të saktë, cilat dokumente parashtrohen me fletëparaqitjen, telefoni), 
2. Për subjektet juridike – Dëshmi për regjistrim të subjektit juridik nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, 
3. Autorizim të rregulluar për të autorizuarin që do të përfaqësojë subjektin juridik, 
4. Për subjektet fizike – Letërnjoftim ose dokument udhëtimi, 
5. E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, përmes së cilës do të bëhet procedura për regjistrim për pjesëmarrje në ankandin publik 

elektronik në të cilën do t’u dërgohet emër përdorues dhe shifër për qasje në internet faqen në të cilën do të realizohet ankandi publik elektronik, 
6. Deklaratë me të cilën do të pranojnë kushtet që janë dhënë në shpallje, 
7. Garanci bankare për seriozitet në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të mjetit të patundshëm, për pjesëmarrje në ankandin publik. 

Krahas garancisë bankare në formë elektronike për seriozitet duhet në origjinal të formë me shkrim të parashtrohet deri te Komisioni për posedim 
të mjeteve të patundshme dhe të tundshme të Komunës së Strumicës në ditën kur do të parashtrohet dokumentacioni i kompletuar.  

 
4. ÇMIMI FILLESTAR  
Çmimi i përgjithshëm fillestar i qirasë në ankandin publik elektronik për patundshmërinë që është lëndë e qirasë është përcaktuar në pasqyrën 

tabelore të kësaj shpallje.  
Ankandi publik elektronik do të mbahet nëse shpalljes i përgjigjet edhe vetëm një pjesëmarrës i cili përmbushë kushtet e dhëna në shpallje dhe 

pranon çmimin fillestar.  
 
5. GARANCIA BANKARE  
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik për patundshmërinë lëndë e qirasë është 2% e 

shumës së vlerësuar të pronës së patundshme dhe shuma është përcaktuar në pasqyrën tabelore të dhënë në këtë shpallje.  
Garancia bankare për seriozitet të ofertës i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, 

ndërsa garancia bankare e ofertuesit më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në 
ankandin publik.  

 
Shpallja zgjatë 12 ditë kalendarike duke filluar nga 08.03.2018 (e enjte) deri më 19.03.2018 (e hënë). Afati fillon të rrjedhë nga dita e 

publikimit të shpalljes. 
Fletëparaqitjet parashtrohen më së voni deri më 19.03.2018 (e hënë). 
Ankandi publik elektronik do të fillojë më datë 22.03.2018 (e enjte) me fillim në ora 11:00 dhe do të realizohet në afatet kohore të 

dhëna në tabelë. 
 
6. PROCEDURA  
Procedura për ankand publik elektronik realizohet nga Komisioni për prona të patundshme dhe të tundshme të formuara nga Kryetari i 

Komunës së Strumicës.  
Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik parashtrohet në formë elektronike dhe duhet të përmbajë të gjitha të dhënat dhe 

dëshmitë që janë përcaktuar në shpallje për ankand publik elektronik.  
Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen në vijim: www.e-stvari.mk. 
Komisioni informon aplikuesit për plotësinë e aplikimeve të tyre në mënyrë elektronike brenda tri ditëve nga paraqitja e aplikimit dhe aplikantët 

të cilët kanë të plotë dokumentacionin e paraqitur u dërgon emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për pjesëmarrje në ankand publik, ndërsa 
aplikantët të cilët nuk kanë paraqitur dokumentacioni i plotë u dërgon njoftim që ata nuk do të marrin pjesë në ankandin publik elektronik.  

Në ditën e ankandit publik elektronik, pjesëmarrësit hyjnë në faqen e internetit me emrin e përdoruesit dhe shifrën që kanë marrë nga 
Komisioni.  

Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit të përgjithshëm fillestar dhe realizohet përmes licitacionit nga ana e pjesëmarrësve. 
Nëse në pesë minutat e para nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga pjesëmarrësi në ankandin publik, vlera e 

qirasë së pronës së patundshme ulet për 2% pas çka pjesëmarrësit sërish kanë mundësi të pranojnë, gjegjësisht ta rrisin çmimin pa patur pastaj 
mundësi të kufizohet hapi minimal i rritjes.  

 Nëse me kalimin e 2 minutave të fundit të 5 minutave të dyta nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati përfundimtar për përfundim të 
ankandit publik vazhdon edhe për 2 minuta edhe atë pakufi derisa në intervalin kohor prej 2 minutave ka ofertë të re, ndërsa do të përfundojë kur 
për periudhën prej 2 minutave të ardhshme nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatje pre pesë minutave sërish nuk ka ofertë, vlera e pronës së 
patundshme sërish ulet për 2% nga shuma fillestare e vlerësuar.  

Ulja e vlerës së qirasë gjatë ankandit nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të parë mund të jetë më së shumti deri në 30% nga shuma 
e vlerësuar pavarësisht se sa ofertues janë paraqitur në ankandin publik. 

Ulja e vlerës së pronës së patundshme gjatë ankandit, nëse bëhet fjalë për shpallje për herët ë dytë mund të jetë më së shumti deri më 30%, 
nëse në ankandin publik është paraqitur vetëm një pjesëmarrës i interesuar, ndërsa nëse janë paraqitur dy ose më shumë pjesëmarrës, ulja e 
vlerës mund të jetë më së shumti deri në 50% të shumës së vlerësuar. 

Pjesëmarrësi i cili në ankandin publik ka ofruar çmimin më të lartë, merr statusin e ofertuesit më të volitshëm. 
Pas përfundimit të ankandit publik, Komisioni përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik, i cili u dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve në 

ankandin publik. 
Pronat e dhëna me qira nuk guxojnë të jepen në nënqira.  
Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njoftimit me shkrim për zgjedhjen obligohet që të paguajë mjetet në 

llogarinë: 
 
Emri dhe selia e pranuesit: Komuna e Strumicës  
Banka e pranuesit BPRM, 
Llogaria e transaksionit: 100000000063095 
Llogaria e shfrytëzuesit 766014078969612, shifra e të hyrave 725939  programi 00,  
në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar të qirasë, ndërsa nëse nuk i paguan brenda këtij afati, nuk do të lidhet marrëveshje, garancia 

bankare do të aktivizohet, ndërsa ofertuesi në afat prej 1 viti nuk do të mund të merr pjesë në çdo ankand publik elektronik për pronat në fjalë.  
Me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditëve të punës pas pagesës së realizuar lidhet marrëveshje, me shkrim, e cila në afat prej 30 

ditëve dorëzohet në noter për kryerje të solemnizmit.  
Shpenzimet noteriale dhe shpenzimet për transferim të të drejtave për qira në Agjencinë për kadastër të patundshmërive janë obligim i 

qiramarrësit.  
Pjesëmarrësit kanë të drejtë për apel vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik në afat prej 3 ditëve nga mbajtja e ankandit publik 

elektronik deri te Komisioni i cili vendosë në lidhje me apelin përmes Vendimit në afat prej 5 ditëve pas pranimit të ankesës.  
Kundër Vendimit të Komisioni mund të parashtrohet ankesë deri te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe 

procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë. 
Kjo shpallje do të publikohet në ueb faqen e Komunës së Strumicës. 
Informacione të detajuara në lidhje me shpalljen mund të merren tek anëtarët e Komisionit në numrat e telefonit 075 227 844 dhe 076 483 127. 

      
       Komisioni për pronë  

të patundshme dhe të tundshme  
të Komunës së Strumicës 
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INSTITUCIONI PUBLIK KOMUNAL PËR FËMIJË – ÇERDHJA PËR FËMIJË  
“DIMÇE MIRÇEV” – VELES PUBLIKON  

 
SHPALLJE  

PËR PRANIM TË PUNËTORËVE PËR KOHË TË PACAKTUAR  
 

1.IPKÇF “Dimçe Mirçev” – Veles ka nevojë për punësim për orar të plotë të punës për kohë TË 
PACAKTUAR edhe atë: 
 
-  EDUKATOR PËR FËMIJËT E MOSHËS PREJ 2 – 6 VJEÇARE.............................. 2 (DY) realizues;  
-  PËRKËDHELËS............................................................................................ 2 (DY) realizues; 
-  MIRËMBAJTËS TË HIGJIENËS.......................................................................... 1 (NJË) realizues; 
 
2. Kushtet e nevojshme: 

Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, Ligjin për të punësuarit në sektorin publik 
dhe Ligjin për mbrojtje të fëmijëve, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim: 

Për vendin e punës edukator: 
-Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar të fëmijëve të moshës 

parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 240 kredi të arritura sipas 
SETK ose arsim sipëror të mbaruar shkalla e VII/1 ose arsim të mbaruar përkatës të lartë për 
edukator dhe licencë valide për edukator; 

Orari i punës – javor 40 orë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari ditor i punës prej ora 
07 -13,00, Neto pagesa fillestare: Me arsim sipëror...19.580,00; me arsim të lartë...18.514,00 
denarë. 

 
Për vendin e punës përkëdhelëse: 
-arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar dhe licencë valide për përkëdhelës; 
Orari i punës – javor 40 orë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari ditor i punës prej ora 

09,00 - 17,00, Neto pagesa fillestare...14.920,00 denarë. 
Mirëmbajtës të higjienës: 
-arsim fillor të mbaruar ose arsim të mesëm; 
Orari i punës – javor 40 orë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari ditor i punës prej ora 

05,30 - 13,30 ose prej ora 09,30 - 17,30, Neto pagesa fillestare...12.005,00 denarë. 
Krahas kushteve të lartpërmendura, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 

vijim: Shtetas i RM, i shëndosh fizikisht dhe psiqikisht, njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, 
të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje-ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të 
cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim 
farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese dhe të përmbushë 
kushte të tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës. 

3.Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor, ndërsa zgjedhja do të 
realizohet në afat prej 15 ditëve, pas kalimit të afatit për paraqitje.  

4.Së bashku me fletëparaqitjen, të parashtrohet: diploma për arsimin e mbaruar përkatës në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, licencë përkatëse valide në origjinal, certifikatë të 
shtetësisë, dëshmi për masë të pashqiptuar për siguri nga Regjistri qendror dhe dëshmi se nuk është 
i dënuar nga Gjykata themelore jo më të vjetra se 6 (gjashtë) muaj.  

5.Dokumentacioni i kompletuar me fletëparaqitjen të parashtrohen në adresën: IPKÇF “DIMÇE 
MIRÇEV” rr. Todor Hristov – Ificerçeto” nr. 1 në Veles, nr. i telefonit 043/231-226, personi për 
kontakt: Aco Petrushevski. 
 
07.03.2018   Veles  

UD DREJTOR 
_____________________________ 

Branisllava Naceva 

Republika e Maqedonisë  
SHFK “Manush Turnovski – Novo Sellë  
Nr. 04-98/2 të 06.03.2018 
 
Në pajtim me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 

129/2015), nenit 80, 82 dhe nenit 130 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08), dhe lajmërimit 
(pëlqimit të miratuar) për punësim nr. 12-338/2 të 30.01.2018, dhe pëlqimit nr. 12-884/2 të 06.02.2018 të dhënë nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RM, u.d Drejtori i SHFK “Manush Turnovski” Novo Sellë, Komuna e Novo 
Sellës, publikon: 
 

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

 
1. Një mësimdhënës për vendin e punës mësimdhënës të matematikës për kohët ë caktuar dhe me orar të plotë të 

punës – zëvendësim, deri në kthimin e punëtorit nga pushimi mjekësor, por më së voni deri më 31.08.2018. 
 
2. Një punëtor për vendin e punës mësimdhënës të edukatës muzikore për kohë të caktuar me orar jo të plotë të 
punës 6 orë mësimore deri më 31.08.2018. 
 
 Kandidatët që do të paraqiten në shpallje krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin duhet të 
përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim të parapara në nenin 80 të Ligjit për arsim fillor edhe atë. 
  
 -Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
 -Të kenë të mbaruar arsimin përkatës  
 -të njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik  
 -të kenë të dhënë provimin profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht për edukator. 
 Në shpalljen publike mund të paraqitet dhe të lidhë marrëdhënie pune deri në fund të vitit shkollor edhe 
personi pa provim të dhënë profesional në pajtim me paragrafin 4 të nenit 80 të Ligjit për arsim fillor. 
  
 Orari i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 07,30 deri në ora 13,15. 
 Nën pikën 1. Bruto pagesa mujore prej 30.309,00 denarë për orar të plotë të punës. 
 Nën pikën 2. Bruto pagesa mujore për punëtorin me orar jo të plotë të punës është në përpjesëtim me numrin e 
orëve mësimore. 
 Afati për paraqitje 5 (pesë) ditë pune. 
  
 Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen në adresën në vijim: 
 SHFK “Manush Turnovski” Novo Sellë, rr. Kl. Ohridski nr. 4 f.p 2434 Novo Sellë, ose personalisht në arkivin 
e shkollës. 
 
       06.03.2018  

Novo Sellë                             SHFK “Manush Turnovski” Novo Sellë 
u.d Drejtor  

Lençe Karaçanakova s.r 

 
  Komuna Dibër në kuadër të projektit  "Standardet bujqësore dhe certifikatat, ngritja e 
kapaciteteve për përthithjen e fondeve dhe strategjitë e marketingut për të mbështetur rritjen 
ekonomike dhe tregtinë" (IPA/2017/390-464)  i financuar nga fondet e BE  (IPA- Bashkëpunim 
Ndërkufitar)  shpall këtë: 

 
KORIGJIM TË SHPALLJES  

Njoftim Punësimi 
“EKSPERT NDËRKOMBËTAR PËR TRAJNIME MBI FINANCIMET ALTERNATIVE”  

 (Referenca:  5.2.10 dhe 5.2.11)            
 

 
Në Shpalljen- Njoftim punësimi  shpallur në gazetën ditore KOHA,  me date 02.03.2018,  bëhet 
përmirësimi  i gabimit teknik tek adresat e aplikimit  në  paragrafin e fundit  “Aplikimi:” dhe 
është si vijon: 

 
“Aplikimi: Kandidatët e kualifikuar dhe të interesuar duhet të dorëzojnë me e-mail info@cbs.al 
dhe dibra@dibra.gov.mk  një CV të shoqëruar me një letër motivimi jo më vonë se data 
09/03/2018, duke përfshirë "Ekspert Ndërkombëtar për trajnime mbi alternativat e financimit" 
në subjekt. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Megjithatë, të gjithë aplikuesit 
do të marrin një përgjigje. 

Në bazë të nenit 20g paragrafi 1 e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014, 199/2014 dhe 27/2016 
) nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013,...21/18) lajmërimit nga Ministria e financave për 
mjetet e siguruara financiare nr. 18 – 2383/2 të 22.02.2018 dhe nenit 38 paragrafi 1 pika 7 e Statutit të IPKÇF “7-mi Septemvri” 
Makedonski Brod, u.d Drejtori i publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të dy realizuesve për kohë të pacaktuar për nevojat e IPKÇF “7-mi Septemvri” Makedonski Brod 

 
1. Titulli i vendit të punës – Mirëmbajtës të higjienës – (2) realizues  

2.1. Kushtet e përgjithshme: 
- Dëshmi për shtetësi  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje 
të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.  
2.2. Shifra: DE  04 01 01 004 
2.3. Lloji i arsimit: Arsim fillor ose i mesëm  
2.4. Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune  
Pagesa -12.005,00 denarë  
 
 
Për vendet e punës: Orë të punës në javë: 40, orari i punës me dy ndërrime. 
- ditët e punës prej ditë së hënë deri ditën e premte. 
- afati për paraqitje 5 ditë duke konsideruar nga dita e ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes. 
- Zgjedhja do të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 
- lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme për përmbushje të kushteve të kërkuara në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të 
parashtrohen në arkivin e IPKÇF “7-mi Septemvri” Makedonski Brod, në rr. “Partizanska” nr. 14, Makedonski Brod.   
Telefoni për kontakt: 045/274-349, 

  
 

Republika e Maqedonisë 
Komuna e Sopishtes 

Tel. ++389 2 27 85 100 
Faks. ++389 2 27 85 109 
Rr. 2, nr. 2, f. Sopishte, 1054 
Shkup, Republika e Maqedonisë 
www.opstinasopiste.gov.mk 
gradonacalnik@opstinasopiste.gov.mk 

Nr. i procedurës 13920  
nr. 28-04/18 e datës 03.05.2018 
 

LAJMËRIM 
 
Për organizim të Anketës publike dhe prezantimit publik në lidhje me Projektin arkitektonik-urbanistik 
për PK 1559/9, KK Sopishte ndr, Komuna e Sopishtes.  
Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për Projektin arkitektonik-urbanistik për PK 1559/9, KK 
Sopishte ndr, Komuna e Sopishtes. 
Përfshirja planore e dokumentit Projekti arkitektonik-urbanistik për PK 1559/9, KK Sopishte ndr, 
Komuna e Sopishtes.është me sipërfaqe prej 365 m2.  

5. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e 
Komunës Sopishte më datë 12.03.2018 në ora 10.00.  

6. Anketa publike do të zgjasë deri më 19.03.2018, në bazë të nenit 51 paragrafi 10 të Ligjit për 
planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 
44/15, 193/15 dhe 31/16).  

7. Informohen të gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara juridike nga rajoni përkatës të 
përfshirë në plan në afatin e lartpërmendur të parashtrojnë vërejtje, propozime dhe mendime 
në listat anketuese në administratën komunale.  

8. Informacione në tel. 2 785 102  
Kryetari i Komunës së Sopishtes 

Stefçe Trpkovski   
 

Republika e Maqedonisë  
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor  
 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë  
 

S H P A L L 
 

Kërkesë për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit nga Lumi Crna edhe atë për nevoja teknologjike për 
larjen e rërës, zhavorrit dhe gurit edhe atë në PK 450 KK Trstenik, Komuna e Rosomanit. 
Në pajtim me nenin 30 paragrafi 1 të Ligjit të ujërave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14 dhe 146/15) deri Ministria e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë, është dorëzuar Kërkesë për dhënien e Lejes 
për shfrytëzimin e ujit nga Lumi Crna për nevojat teknologjike për larjen e rërës, zhavorrit dhe gurit, me 
PA1 nr. 11/5-114/2018 
 

Parashtruesi i kërkesës 
Hris Kompani 
Fsh. Trstenik] 
Komuna e Rosomanit 
 
Koordinatat sipas sistemit nacional koordinativ 
X=4593449, Y=7576879 sasia e zënies së ujit është 5 l/s 

 
Informata në lidhje me kërkesën, opinioni i interesuar mund të marrë në Ministrinë e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor në e-mail k.zekiri@moepp.gov.mk 
Opinioni i përfshirë, në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të kërkesës, ka të drejtë të dorëzojë 
mendime dhe komente në formë me krim deri në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, bulevardi Goce Dellçev nr. 18 ndërtesa e RTM (kati 10), 1000 Shkup.  

S H P A L L J E
Shitet tokë në Shkup, e cila gjendet në PK 601, Vendi quajtur RAMNISHTE e regjistruar

në Fletë pronësi nr. 53894 për KK Vizbeg , në pronësi  të Slavko Grujevski.  
Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë,  ofertat mund ti

paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup. 
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Muzeu i VMRO, Arkeologjik,
por edhe të gjitha muzeumet
dhe institucionet më të vjetra në
Shkup dhe në qytete të tjera
anembanë vendit, do të rivalori-
zohen dhe ristrukturohen. Për
këtë qëllim, Ministria e Kulturës
ka ngritur një grup të ri punues
sipas modelit ekzistues, për
projektin “Shkup 2014”. Qëllimi i
tij, siç thonë ata nga ky dikaster,
do të hetojë të gjitha procedu-
rat, aspektet dhe aktivitetet që
lidhen me të dhëna mbi gabimet
e mëdha dhe mangësitë veprim-
tarinë muzeale.

“Disa muze nuk i plotësojnë
standardet muzeologjike, disa
muzeume mund të jenë më
shumë se sa nevojiten në siste-
min tonë kulturor, të krijuar nga
ndarja e muzeve. Disa muze nuk
përmbushin funksionin e tyre.
Dhe ne shpresojmë që ky grup
pune të bëjë një analizë të mirë
dhe të gjejë mënyra për të mbë-
shtetur aktivitetin e muzeve që
është shumë i rëndësishëm për
ne”, tha Petrit Saraçini – Ministria
e Kulturës.

Vendimi për rivlerësimin e

veprimtarisë së muzeve
nëpërmjet veprimit të grupit të ri
të punës erdhi pas disa muajve të
monitorimit të punës së muzeve
në vend nga ministri Allagjozov-
ski dhe në bashkëpunim me pu-
nonjësit dhe ekspertët është
konstatuar se ka pasur disa
mangësi, thotë Saraçini, duke sh-
tuar se qëllimi përfundimtar
është gjetjen e një mekanizmi
për qëndrueshmërinë dhe funk-
sionimin e duhur të të gjitha mu-
zeve në vend.

Ministria gjithashtu njofton
se janë në fazën përfundimtare
të negociatave me kontraktorët
për ndërprerjen e kontratës për
ndërtimin e kompleksit përkujti-
mor “Nënë Tereza”, në sheshin
Maqedonia.

Kjo do të ndalojë daljen e
fondeve dhe megalomanisë, e
cila nuk ka të bëjë me karakte-
rin dhe punën e çmimit Nobel,
janë vendimtar nga ky dikaster.
Në vend të një donacioni nga
biznesmeni indian Subrata Roy,

për shkak të arrestimit të tij për
tatimin e papaguar, investitori i
monumentit ishte Ministria e
Kulturës. Sipas hulumtimit të
BIRN, rreth 5 milionë e 612 mijë
euro u dhanë për monumentin
Nënë Tereza, që u ndërtua nga
kompania Beton nga Shkupi.
Grupi i punës e përshkroi gjitha-
shtu këtë monument, duke për-
shkruar rritjen e tij si një shkelje
e së drejtës për qasje dhe përdo-
rim të tokës për përdorim të
përgjithshëm.

Dymbëdhjetë vjet pas vdekjes
së tij derisa po gjykohej për krime
lufte, Sllobodan Millosheviq,
udhëheqësi i fuqishëm i dikur-
shëm serb, ndau sërish audiencën
e tij, ndërsa kësaj radhe si karakter
në një mjuzikël që debutoi të
martën.

“Ngritja – Tregimi i Slloboda-
nit”, e shkruar nga shkrimtarja nga
Beogradi Jellena Bogavac, përqen-
drohet më shumë në marrëdhë-
nien personale të Millosheviqit me
bashkëshorten e tij të fuqishme,
Mirjana, të bijën e tij Marija dhe të
birin Marko sesa në politikat që e
bënë atë të ulët, raporton Reuters.

Millosheviqi nisi një valë na-
cionalizimi për t’u ngritur në pu-
shtet fuqishëm në Beograd më
1989 derisa komunizmi po rrë-
nohej gjithandej Evropës lindore.
Ai më pas e çoi Serbinë në një
dekadë luftërash në Bosnje, Kroa-
ci e Kosovë. I cilësuar nga naciona-
listët serbë si kampion i tyre
kundër kroatëve katolikë dhe my-

slimanëve boshnjakë e shqiptarë
të Kosovës, Millosheviqi u pa si dik-
tator brutal nga Perëndimi.

Rreth 200 serbë të Kosovës
morën pjesë në shfaqjen në një
teatër në Graçanicë. Ata ndanë
emocione të përziera për të.

“Nuk ka gjë në të, është thje-
shtë një manipulim i madh… një
teatër politik që vërtetë na mash-
troi”, thotë Zhivojin Rakoçeviq, ish-
gazetar nga Graçanica, transme-
ton Koha.net.

Në një skenë, Millosheviqi ngu-
shëllon të bijën e tij për shkak të
gjendjes së rëndë financiare në ra-
dio-stacionin e saj. Në një tjetër ai
i thotë Markos të mos e tej-ngroh
ujin në pishinën e tyre familjare.

Millosheviqi humbi pushtetin
pas fushatës bombarduese të
NATO-s më 1999 dhe pas trazirave
të mëdha tetorin e vitit 2000. Shfa-
qja përfundon me gjykimin e tij në
Hagë për krime lufte, ku edhe pë-
soi sulm në zemër më 2006.

“Jam e kënaqur… qëllimi i tërë
shfaqjes është në një fjali, kur një
i ri thotë ‘Slloba (Millosheviqi) nuk
më ka bërë për vete’”, thotë Vikto-
rija Zhivkoviq, që punon në një
shkollë lokale.

“Deshëm të tregojmë përmes
personaliteteve të tyre çfarë ka
ndodhur në Kosovë… dhe në Serbi
në të ’90-at”, thotë aktorja nga Beo-
gradi, Tamara Tomanoviq.

Paralajmërimet për shfaqjen
kishin nxitur edhe thirrje që ajo të
mos lejohet në Kosovë, meqë, siç
thuhej, “ringjallja e Millosheviqit”
provokon familjet e viktimave të
luftës.

Nenad Todoroviq, regjisori i
shfaqjes, tha për Zërin e Amerikës
se me gjithë paralajmërimet për
rrezikun, shfaqja shkoi shumë
mirë.

“Unë jam i mahnitur nga pritja
e audiencës, pasi tensioni para sh-
faqjes ishte i madh dhe unë kam
pritur ose do të na mbrojë KFOR-i
ose do të mbrojnë ekipi i të dashu-

ruarve në Sllobodan Milloshevi-
qin. Falë Zotit gjithçka ka mbaruar
siç duhet, dhe për herë të parë pas
premierës dhe pas 20 vjetësh pune
i them faleminderit Zotit, ishte e
mrekullueshme dhe nuk jemi
gjuajtur me vezë apo domate”, tha
regjisori Todoroviq.

Në shfaqje nuk mori pjesë
asnjë udhëheqës i komunitetit
serb dhe duke shprehur zhgënji-
min me këtë, regjisori Todoroviq
tha se Ballkani ende përballet me
politika nacionaliste.

“Dëshmia se kolegët tuaj në
media dhe politikanët kryesorë që
udhëheqin edhe njëherë treguan
se sa frikacakë janë dhe se si janë
arratisur nga arti. Arti fitoi poli-
tikën e mjerueshme nacionaliste
që sonte priste që të na qëllonin
sepse po luajmë një pjesë të histo-
risë dhe një të personi gjatë viteve
të nëntë dhjeta në Ballkan”, tha
regjisori Todoroviq.

Salla nuk ishte e mbushur e
tëra.

“Tre gjermanët
e trashë”
rikthehen 
në ekranin
televiziv

Kasta e aktorëve të shfaqjes “Tre
gjermanët e trashë” është bërë përsë-
ri bashkë për të sjellë në ekranin tele-
viziv sërish serialin e famshëm.

Nën direktivat e regjisorit Florent
Mehmeti kjo shfaqje, e cila ka vite që
është shndërruar në produksion tele-
viziv, do të sjellë episodet e saj të reja
në Radio Televizion e Kosovës.

“Tre gjermanët e trashë” ka qenë
dhe mbetet një nga serialet më të
suksesshme televizive të Kosovës.

Episodet e reja do bëjnë së ba-
shku aktorët Kushtrim Sheremetit,
Fisnik Ademi dhe Lirak Çelaj, Adrian
Morina, Arta Selimi. Lajmin për rifil-
limin e këtij seriali për KultPlus e ka
konfirmuar vet regjisori Florent Meh-
meti, i cili ka thënë se deri më tani
edhe aktorët e kanë konfirmuar pje-
sëmarrjen dhe janë në përgatitje të
nisjes së xhirimeve, duke mos dhënë
më shumë detaje.

Në disa nga rolet do të paraqiten:
Naser Rafuna (Gania), Flutura Zene-
li (Mimoza), Lirak Çelaj (Piteri), Ard
Islami (Ukshini), Ardian Morina
(Hekurani), Kushtrim Sheremeti
(Hansi), Fisnik Ademi (Brigeli).Arti dëshmon edhe një herë fu-

qinë e tij të pakufishme në
shpërndarjen e mesazheve uni-
versale. Nga bulevardi “Bonne
Nouvelle” në Paris, në gjimnazet
e Brukselit, shfaqja teatrale “Unë
nuk jam një armë lufte”, ku inter-
preton aktorja shqiptare Anila
Dervishi, merr përsipër edhe
njëherë misionin për të përcjellë
dëshmitë e grave, viktima të
luftës në Kosovë. Përkujtimi i

tmerrit të luftës, që në emër të
spastrimit etnik, e vuajnë popujt
e martirizuar, mbetet qëllimi
kryesor i kësaj shfaqjeje. Teksti
është përshtatur sipas librit “Dita-
ri i një gruaje nga Kosova”, i Sev-
dije Ahmetit, autore dhe aktiviste
shqiptare për të drejtat e njeriut,
raporton ATSH. Një skenë mini-
maliste ku e bardha zë gjithë
hapësirën, është përzgjedhja e
skenaristit Zenel Laçi, si për të

kundërpeshuar zymtësinë e tre-
gimeve dhe tmerrit të dhunës.
Densiteti i të gjithave është i tillë
që spektatori ndjehet në mënyrë
të pashmangshme i prekur. E
shoqëruar nga Afrim Jahja (kita-
rist i grupit rrok belg, The Wit-
ness), aktorja Anila Dervishi
mban mbi supe peshën e tekstit
tronditës. Me një intensitet të
lartë, Anila Dervishi krijon inter-
pretimin e saj me tonalitetet e

zërit, me vështrimin dhe flokët e
“shpupurisura”, duke marrë për-
sipër të çliroj fjalën dhe
dhimbjen e të gjitha grave. Shfa-
qja vjen aktuale edhe pse kon-
flikti në Kosovë ka përfunduar një
dekadë më parë. Në 2018, në Siri,
në Jemen, në Birmani, në Etiopi
civilët janë viktimat e para të kon-
flikteve, dhe veçanërisht gratë.
Shfaqja ka gjetur jehonë në me-
diat franceze dhe belge.

Shfaqja për Millosheviqin zhgënjeu serbët e Graçanicës

Rivalorizohen muzetë e Maqedonisë

Tmerret e luftës së Kosovës nga Parisi në Bruksel
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Bujar KURTAJ

Shkup, 7 mars – Shkëndija ka mun-
dur Vardarin me 4-0 në ndeshjen
kthyese duke u plasuar kështu në
gjysmëfinale të Kupës së Maqedo-
nisë. Njëherit kuqezinjtë vazh-
duan marrshin e tyre drejt titullit
të dytë, pasi aktualisht ata kanë 14-
të pikë epërsi kundrejt Vardarit në
garën për titullin e kampionit.
Ndryshe, kundrejt skuadrës së
kombinuar të Vardarit, shkëlqeu
sulmuesi Besart Ibraimi, i cili për
10-të minuta shënoi hat-trik, ndër-
sa autor i një goli ishte Visar Mu-
sliu, për të cilin ky ishte goli i dytë
me radhë në fanellën e Shkëndijës,
pas atij kundër Pobedës në kam-

pionat. Sa i përket ndeshjes ,gjatë
90-të minutave kanë dominuar
djemtë e trajnerit Qatip Osmani,
derisa skuadra e Vardarit u kërcë-
nuan vetëm një herë edhe atë në
minutën e 69-të me anë të Berge-
sjan. Golin e parë Ibraimi e shënoi
në minutën e 53, kurse katër mi-
nuta më vonë për së dyti herë

mposhti Aleksovski. Hat-trikun
sulmuesi i Shkëndijës e kompletoi
në minutën e 64-ët, pas një gabimi
të mbrojtësit Serafimov. Rezultatin
përfundimtar Shkëndija 4 Vardari
0 e shënoi mbrojtësi Visar Musliu,
i cili siç e dimë në Tetovë erdh pikë-
risht nga skuadra e Vardarit.

Ndërkohë, pas eliminimit të

Vardarit nga Kupa, kuqezinjtë nga
Tetova u plasuan në gjysmëfinale,
ndërsa aty prej më herët janë pla-
suar Renova, Pelisteri dhe Akade-
mia Pandevi. Derisa, fitues aktual
i trofeut të Kupës së Maqedonisë
është skuadra e Pelisterit, ndërsa
shorti për ndeshjet gjysmëfinale
do të hidhet të premten. 

Agushi,
Petkoviq
dhe Ismaili i
bashkohen
Besës
Shkup, 7 mars - Skuadra e Besës
në futsall ka arritur që në radhët
e saja të sjell treshen nga Maqe-
donia, Taulant Ismaili, Ferid
Agushi dhe Dragan Petkoviq.
Lajmin e kanë konfirmuar edhe
nga skuadra pejane në faqen e
tyre zyrtare. "Se klubi jonë e ka
seriozisht në arritjen e synime-
ve që janë fitimin e titullit Kam-
pion dhe pjesëmarrjen në Ligën
e Kampionëve në vitin 2018, e
tregon fuqishëm kjo goditje e
madhe ku nga sot treshja e frik-
shme i janë bashkuar klubit
Besa të cilët deri më tani ishin
baza kryesore e Feniksit. Me
përforcimet e reja që janë Agu-
shi, Petkoviq dhe Ismaili, Besa
do të fuqizohet edhe më shumë
ku me lojtarët që janë në dispo-
zicion dhe me trajnerët që janë
duke punuar shumë në përga-
titjen e ekipit, do të jemi të
pamëshirshëm ndaj çdo
kundërshtari në futsallin e Ko-
sovës", thonë nga klubi pejan.
Ndryshe, Agushi dhe Petkoviq
edhe në të kaluarën ishin pjesë
e ekipit pejan kur fituan titul-
lin Kampionit të Kosovës duke e
mposhtur Liburnin në Gjakovë,
ndërsa Ismaili së fundmi ishte
pjesë e Feniksit. 

Edon Zhegrova është talen-
ti kosovar 19-vjeç i cili luan me
Genkun në Belgjikë. Ai shihet si
një lojtar me shumë të ardh-
me dhe dy federatat, ajo shqip-
tare dhe ajo kosovare, u vunë
në lëvizje për të siguruar shër-
bimet e tij. Para disa kohësh, ai
kishte deklaruar se do të pra-
nonte ftesën e Panuçit për të
ardhur në Kombëtaren A të Sh-
qipërisë, por mesa duket ai ka
ndryshuar mendje. 19-vjeçari
ka zgjedhur të përfaqësojë Ko-
sovën. Lajmin e ka bërë të ditur
Federata e futbollit kosovar në
një foto ku shfaqet ai me presi-
dentin Vokrri.

Shkup, 7 mars - Klubi i Volejbollit Shu-
tova është fituese e edicionit të 17-të të
Kupës "Adem Jashari. "Kërçovarët që e
kishin fituar këtë trofe para dy viteve,
kanë triumfuar edhe këtë vit në balla-
faqim me Partizanin e Tiranës, të cilin
e mundi me rezultatin 3:1 në sete
(11:25; 25:23, 25:18 dhe 25:23). Në Qen-
drën e Kompetencës në Skenderaj,
Shutova është treguar më e mirë sesa
Partizani edhe pse e humbi me shifra
të pabesueshme setin e parë, kur u ku-
fizua në vetëm 11-të pikë. Ne setet
vijuese skuadra kërçovare ka shkël-
qyer duke e mbyllur me fitore prej 3:1
duelin final.  Me humbjen në finale,
Partizani e dorëzoi trofeun e fituar vi-
tin e kaluar, ndërsa Shutova e rikthen
pas dy viteve në pronësi të saj.

Elseid Hysaj është një prej asi-
stuesve më të rëndësishme të Napo-
lit, por edhe një prej lojtarëve më të
dëshiruar në merkato nga gjigandët
evropianë. Me mbrojtësin kuqezi që
ka përfunduar prej kohësh në ra-
darët e Barcelonës, Atletikos së Ma-
dridit, Mançester Junajtedit apo
edhe Çellsit, tashmë Juventusi duket
se po mendon seriozisht blerjen e
24-vjerçarit. Edhe bardhezinjtë kanë
qenë në listën e kandidatëve, por
me sezonin që po shkon drejt fundit
dhe afrimin e merkatos së transferi-
meve, torinezët rikthyen interesin

për Hysajn, që mund të luajë me
rendiment të lartë si në krahun e
djathtë, ashtu edhe nga e majta.
Duke vlerësuar situatën e krijuar, te
Napoli po mendojnë që të marrin
masat për të mos e humbur yllin sh-
qiptar, sepse vetëm klauzola me
vlerë 50 milionë euro mund të mos
mjaftojë. Presidenti Aurelio De Lau-
rentiis, edhe pas konsultave me traj-
nerin Maurizio Sarri, nuk ka ndër-
mend ta shesë mbrojtësin. Kjo
mund të jetë ndoshta një manovër
për ta mbajtur skuadrën të përqen-
druar deri në fund të lufta për titul-

lin, edhe sepse deri në hapjen e
merkatos gjithçka mund të ndodhë.
Klubi vështirë se mund ti thotë “jo”
milionave për Elseid Hysajn, por

edhe vetë kuqeziu nuk do ta refu-
zonte kalimin në ndonjë prej skua-
drave më të mëdha të arenës
ndërkombëtare.

Zhegrova i thotë “po” Kosovës Shutova fiton kupën “Adem Jashari”

DERISA NAPOLI PO MENDON TA “BLINDOJË”

Juventusi këmbëngul për Hysajn
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KUPA E MAQEDONISË, SKUADRA TETOVARE PLASOHET NË GJYSMËFINALE
Me hat-trikun e Besart
Ibraimit dhe një gol të
Musliut, skuadra e
Shkëndijës ka eliminuar
Vardarin, duke e mundur
me rezultatin e thellë 4-0
dhe me rezultatin e
përgjithshëm 5-1 është
plasuar në gjysmëfinale
të Kupës. Kundërshtarët e
mundshëm të kuqezinjve
janë Pelisteri, Pobeda dhe
Renova

Shkëndija 
“keqtrajton” 
Vardarin në 
Tetovë

Koha

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 17/2018), Ministria e Ekonomisë shpall: 
 

THIRRJE PUBLIKE 
për subvencionimin e ndërmarrjeve në pronësi dhe të udhëhequra nga gratë 

 
1.Lëndë e thirrjes publike është subvencionimi i ndërmarrjeve në pronësi të grave (mbi 
50%) dhe të udhëhequra nga gratë, shtetase të Republikës së Maqedonisë, përmes 
kofinansimit të 70% të shpenzimeve të dëshmuara, por jo më shumë se 150.000 denarë, 
të bëra për këto qëllime: 

 
 -  Furnizimi me pajisje dhe vegla;  
 -  Rregullimi / përmirësimi i hapësirës afariste; 
 -  Dizajn i produktit dhe përpunim i identitetit vizual të produktit/shërbimit – 
përpunim i ueb faqes, dizajnim të logotip, përpunim dhe shtypje të materialit 
promovues (70 % e shpenzimeve të dëshmuara por jo më shumë së 60.000 denarë); 

 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 
pjesa  II, A. Përkrahja dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, Masa 3. 
Përkrahje financiare për sipërmarrësi të grave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 17/2018) janë të parapara mjete në vlerë të përgjithshme prej 2.000.000 
denarë. 

 
Mjetet për subvencionim nuk janë të dedikuara për kofinansimin e këtyre shpenzimeve: 
 

- Shpenzime të cilat më parë janë kofinansuar nëpërmjet masave nga 
Programi për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2017 dhe 
2018; 

- Furnizimi me material shpenzues, makina kompjuterë dhe pajisje 
kompjuterike; 

- Vlera e paguar për TVSH për qëllime/shpenzime për të cilat kërkohet 
kofinansim; 

- Dogana për qëllimet/shpenzimet për të cilat kërkohet kofinansimi;  
- Dallimet e kursit;   
- Qiraja për hapësirën afariste dhe të ngjajshme. 

 
Për kofinasim pranohen shpezimet e dëshmuara për qëllimet e parapara të realizuara gjatë 
vitit 2017 dhe 2018. 
Në rast se ndërmarrja e cila aplikon për kofinansim të shpenzimeve në bazë të kësaj mase 
ndërpret ushtrimin e veprimtarisë para skadimit të një viti nga data e marrjes së mjeteve 
(përveç në rast të vdekjes ose paaftësisë së përhershme), në atë rast themelusi i firmës ka 
obligim të kthen 80% prej mjeteve finansiare të ndara në bazë të qëllimeve të parapara në 
periudhë prej 12 muajve. 
Pas skadimit të një viti nga data e marrjes së mjeteve Ministria e Ekonomisë nëpërmjet 
Regjistrit Qendor të Republikës së Maqedonisë do të kontrollojë nëse ndërmarrja e cila 
ka qenë e subvencionuar në vitin 2017 është ende aktive. Në rast se vërtetohet se 
ndërmarrja ka ndërprerë me kryerjen e veprimtarisë, Ministria e Ekonomisë do të inicon 
procedurë për kthyerje të mjeteve. 
 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë: 
Ndërmarrjet e regjistruara si TI (tregtar individ), SHPKNJP (shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuar me një njeri) SHPK(shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), në pronësi të grave mbi 
50% dhe të udhëhequra nga gratë, shtetase të Republikës së Maqedonisë, të cilat i 
plotësojnë këto kushte: 
- Punë më së paku një muaj para shpalljes së thirrjes publike (regjistrimi në 

regjistrin tregtar);  

- Të kenë seli afariste në teritorin e Republikës së Maqedonisë; 
- Të kenë së paku 2 persona të punësuar në kohë të pacaktuar (pronarja e 

ndërrmarjes si dhe një i punësuar); 
- Të kenë të shlyera obligimet ndaj shtetit dhe të punësuarve. 
 
Këto subvencione nuk janë të dedikuara për sektorët në vijim, në përputhshmëri me 
Klasifikimin nacional të  veprimtarive Rev 2: 
A - Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi; 
B – Miniera dhe xjerrja e gurëve; 
D – Furnizim me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar;  
E – Furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim me mbeturina dhe veprimtari për sanim të 
mjedisit;  
G – Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 
(përveç 45.20 – Mirëmbajtje dhe riparim i mjeteve motorike); 
H – Transport dhe magazinim (përveç 52.10 – Magazinim të mallit, 53.10 – Veprimtari 
për dhënie të shërbimeve postare universale dhe 53.20 – Veprimtaritë për dhënie të 
veprimtarive tjera postare dhe të ndërlidhjes; 
I – Objekte për akomodim dhe veprimtari shërbyese me ushqim (përveç shërbimeve për 
dorëzim të ushqimeve dhe pijeve për raste të veçanta (ketering); 
K- Veprimtari financiare dhe veprimtari të sigurimit; 
N – Veprimtari administrative dhe mbështetëse shërbyese (përveç 77.22 – Marrja me qira 
e video kasetave disqeve, 81.2 – Veprimtari të pastrimit, 88.19 – Fotokopjim, përgaditje 
të dokumenteve dhe veprimtari tjera të specializuara ndihmëse, 82.82 – Veprimtari të 
paketimit); 
P – Arsim; 
Q – Veprimtari të sigurimit shëndetësor dhe social; 
R – Artet, argëtimi dhe rekracioni (përveç 90.03 – Krijimtari artistike, 93.13 – Objekte 
për fitnes, 93.21 – Veprimtaritë e parqeve të argëtimit dhe tematike); 
S – Veprimtari tjera shërbyese (përveç 95.1 – Riparim të kompjuterëve dhe pajisjeve të 
komunikimit, 95.2 – Riparim i mjeteve për përdorim personal dhe shtëpiak dhe 96 – 
Veprimtari tjera personale shërbyese); 
T – Veprimtari e ekonomive familjare si punëdhënës, veprimtari e ekonomive familjare 
të cilët prodhojnë mallrat të ndryshëm dhe kryejnë shërbime të ndryshme për nevoja 
vetanake; 
U – Veprimtari e trupave dhe organizatave ekstrateritoriale. 
  
- Personat juridik dhe fizik të cilët kryejnë veprimtari si kontabilistë, revizorë, 

avokatë, noter, përmbarues, udhëheqës të falimentimit dhe vlerësues . 
- Ndërmarrjet ndaj të cilave është ngritur procedura e falimentimit apo e likuidimit. 
 
3. Dokumentet e nevojshme për paraqitje:  
 

 Formulari i plotësuar „Kërkesë – ZHP 2018“ (mund të merret nga arkiva ose 
ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „Deklaratë - Ndihmë shtetërore 2018“, e vërtetuar te 
noteri (Deklarata nga kërkuesi për ndarjen e ndihmës shtetërore, mund të 
merret nga arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë  
www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „ Deklaratë – 2018 “, e vërtetuar te noteri (mund të 
merret nga arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë 
www.economy.gov.mk 

 Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,  jo më 
e vjetër se 2 (dy) muaj;  

 Listë momentale e të punësuarve në ndërmarrje, e lëshuar nga Agjensioni 
për punësim i Republikës së Maqedonisë, jo më e vjetër se 2 (dy) muaj; 

 Vërtetim për tatime dhe  kontribute të paguara e lëshuar nga  Drejtoria e të 
Hyrave Publike e Republikës së Maqedonisë, jo më i vjetër se 2 (dy) muaj; 

 Faturë/a  për shpenzimet e realizuara për qëllimet e parapara me certifikatë 
nga banka depozituese ose SWIFT në të cilin shihet që aplikuesi  në tërësi i 
ka shlyer detyrimet për shpenzimet e realizuara nga faturat e dorëzuara; 

 Fletpagesë në vlerë prej 250,00 denarë (Qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa 
administrative, Emërtimi dhe selia e pranuesit: Të ardhura të organeve të 
drejtorisë, Banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, 
Llogaria Trezore:100000000063095, Llogaria: 840 ___ (në varësi të 
komunës) 06116, Kodin e të ardhurave dhe programi: 725930 00), dhe 

  Fletpagesë në vlerë prej 50,00 denarë   (Qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa 
administrative, Emërtimi dhe selia e pranuesit: Llogaria trezore, Banka e 
pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, Llogaria 
Trezore:100000000063095, Llogaria: 840 ___ (në varësi të komunës) 
03161, Kodin e të ardhurave dhe programi: 722313 00). 

 
Dokumentacioni i lartpërmendur dorëzohet në origjinal ose kopje. 
 
Nëse dokumentacioni dorëzohet kopje, besueshmërinë e dokumentacionit, aplikuesi i 
kërkesës e vërteton duke nënshkruar dhe vulosur secilën faqe të kërkesës.  
Kërkesat për subvencionim i shqyrton Komisioni i formuar nga Ministri i Ekonomisë. 
Zgjedhja e aplikuesve të cilët i plotësojnë kushtet të parapara me Thirrjen publike do të 
bëhet në bazë të parimit „I pari vjen i pari shërbehet”, respektivisht sipas dorëzimit të 
aplikacionit, deri në harxhimin e mjeteve në dispozicion. 
Në rast se kërkesa e dorëzuar është jokomplete, Komisioni do të drejtohet me shkrim deri 
te aplikuesi dhe do të caktojë afat për plotësim të Kërkesës për subvencionim. 
Me qëllim të ruajtjes së principit „I pari vjen i pari shërbehet”, për Kërkesat me 
dokumentacion jokomplet, si datë të dorëzimit të Kërkesës do të llogaritet data e 
plotësimit të fundit të Kërkesës, përkatësisht data kur Kërkesa për subvencionim do të 
jetë plotësisht e kompletuar. 
Një aplikues mund të shfrytëzojë subvencione vetëm një herë në këtë thirrje publike. 
Pas harxhimit të mjeteve në dispozicion Ministria e Ekonomisë do të shpallë Njoftim në 
www.ecoomy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk . 
Thirrja publike është shpallur në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë 
www.ecoomy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk 
Kërkesat me dokumentacion të kompletuar dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së 
Ekonomisë, rr. „Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup, deri më 31.08.2018. 
 

tel: (02) 3093 445; 3093 508 Ministria e Ekonomisë    www.economy.gov.mk. 

 
 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 17/2018), Ministria e Ekonomisë shpall: 
 

THIRRJE PUBLIKE 
për subvencionimin e ndërmarrjeve në pronësi dhe të udhëhequra nga gratë 

 
1.Lëndë e thirrjes publike është subvencionimi i ndërmarrjeve në pronësi të grave 
(mbi 50%) dhe të udhëhequra nga gratë, shtetase të Republikës së Maqedonisë, 
përmes kofinansimit të 70% të shpenzimeve të dëshmuara, por jo më shumë se 
150.000 denarë, të bëra për këto qëllime: 

 
 -  Furnizimi me pajisje dhe vegla;  
 -  Rregullimi / përmirësimi i hapësirës afariste; 
 -  Dizajn i produktit dhe përpunim i identitetit vizual të produktit/shërbimit – 
përpunim i web faqes, dizajnim të logotip, përpunim dhe shtypje të materialit 
promovues (70 % e shpenzimeve të dëshmuara por jo më shumë së 60.000 
denarë); 

 
Në pajtim me Programin për konkurencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 
pjesa  II, A. Përkrahja dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, Masa 3. 
Përkrahje financiare për sipërmarrësi të grave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 17/2018) janë të parapara mjete në vlerë të përgjithshme prej 
2.000.000 denarë. 

 
Mjetet për subvencionim nuk janë të dedikuara për kofinansimin e këtyre 
shpenzimeve: 
 

- Shpenzime të cilat më parë janë kofinansuar nëpërmjet masave nga 
Programi për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2017 
dhe 2018; 

- Furnizimi me material shpenzues, makina kompjuterë dhe pajisje 
kompjuterike; 

- Vlera e paguar për TVSH për qëllime/shpenzime për të cilat kërkohet 
kofinansim; 

- Dogana për qëllimet/shpenzimet për të cilat kërkohet kofinansimi;  
- Dallimet e kursit;   
- Qiraja për hapësirën afariste dhe të ngjashme. 

 
Për kofinasim pranohen shpenzimet e dëshmuara për qëllimet e parapara të 
realizuara gjatë vitit 2017 dhe 2018. 
Në rast se ndërmarrja e cila aplikon për kofinansim të shpenzimeve në bazë të kësaj 
mase ndërpret ushtrimin e veprimtarisë para skadimit të një viti nga data e marrjes 
së mjeteve (përveç në rast të vdekjes ose paaftësisë së përhershme), në atë rast 
themeluesi i firmës ka obligim të kthen 80% prej mjeteve financiare të ndara në 
bazë të qëllimeve të parapara në periudhë prej 12 muajve. 
Pas skadimit të një viti nga data e marrjes së mjeteve Ministria e Ekonomisë 
nëpërmjet Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë do të kontrollojë nëse 
ndërmarrja e cila ka qenë e subvencionuar në vitin 2017 është ende aktive. Në rast 
se vërtetohet se ndërmarrja ka ndërprerë me kryerjen e veprimtarisë, Ministria e 
Ekonomisë do të inicion procedurë për kthyerje të mjeteve. 
 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë: 
Ndërmarrjet e regjistruara si TI (tregtar individ), SHPKNJP (shoqëri me përgjegjësi 
të kufizuar me një njeri) SHPK(shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), në pronësi të 
grave mbi 50% dhe të udhëhequra nga gratë, shtetase të Republikës së Maqedonisë, 
të cilat i plotësojnë këto kushte: 
 

- Punë më së paku një muaj para shpalljes së thirrjes publike (regjistrimi në 
regjistrin tregtar);  

- Të kenë seli afariste në territorin e Republikës së Maqedonisë; 
- Të kenë së paku 2 persona të punësuar në kohë të pacaktuar (pronarja e 

ndërmarrjes si dhe një i punësuar); 
- Të kenë të shlyera obligimet ndaj shtetit dhe të punësuarve. 
 
Këto subvencione nuk janë të dedikuara për sektorët në vijim, në përputhshmëri me 
Klasifikimin nacional të  veprimtarive Rev 2: 
A - Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi; 
B – Miniera dhe xjerrja e gurëve; 
D – Furnizim me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar;  
E – Furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim me mbeturina dhe veprimtari për sanim 
të mjedisit;  
G – Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 
(përveç 45.20 – Mirëmbajtje dhe riparim i mjeteve motorike); 
H – Transport dhe magazinim (përveç 52.10 – Magazinim të mallit, 53.10 – 
Veprimtari për dhënie të shërbimeve postare universale dhe 53.20 – Veprimtaritë 
për dhënie të veprimtarive tjera postare dhe të ndërlidhjes; 
I – Objekte për akomodim dhe veprimtari shërbyese me ushqim (përveç shërbimeve 
për dorëzim të ushqimeve dhe pijeve për raste të veçanta (ketering); 
K- Veprimtari financiare dhe veprimtari të sigurimit; 
N – Veprimtari administrative dhe mbështetëse shërbyese (përveç 77.22 – Marrja 
me qira e video kasetave disqeve, 81.2 – Veprimtari të pastrimit, 88.19 – 
Fotokopjim, përgaditje të dokumenteve dhe veprimtari tjera të specializuara 
ndihmëse, 82.82 – Veprimtari të paketimit); 
P – Arsim; 
Q – Veprimtari të sigurimit shëndetësor dhe social; 
R – Artet, argëtimi dhe rekreacioni (përveç 90.03 – Krijimtari artistike, 93.13 – 
Objekte për fitnes, 93.21 – Veprimtaritë e parqeve të argëtimit dhe tematike); 
S – Veprimtari tjera shërbyese (përveç 95.1 – Riparim të komjuterëve dhe pajisjeve 
të komunikimit, 95.2 – Riparim i mjeteve për përdorim personal dhe shtëpiak dhe 
96 – Veprimtari tjera personale shërbyese); 
T – Veprimtari e ekonomive familjare si punëdhënës, veprimtari e ekonomive 
familjare të cilët prodhojnë mallrat të ndryshëm dhe kryejnë shërbime të ndryshme 
për nevoja vetanake; 
U – Veprimtari e trupave dhe organizatave ekstrateritoriale. 
  
- Personat juridik dhe fizik të cilët kryejnë veprimtari si kontabilistë, revizorë, 

avokatë, noter, përmbarues, udhëheqës të falimentimit dhe vlerësues . 
- Ndërmarrjet ndaj të cilave është ngritur procedura e falimentimit apo e 

likuidimit. 
 
3. Dokumentet e nevojshme për paraqitje:  

 Formulari i plotësuar „Kërkesë – ZHP 2018“ (mund të meret nga arkiva 
ose web faqja e Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „Deklaratë - Ndihmë shtetërore 2018“, e vërtetuar 
te noteri (Deklarata nga kërkuesi për ndarjen e ndihmës shtetërore, 
mund të meret nga arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë  
www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „ Deklaratë – 2018 “, e vërtetuar te noteri (mund 
të meret nga arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë 
www.economy.gov.mk 

 Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,  
jo më e vjetër se 2 (dy) muaj;  

 Listë momentale e të punësuarve në ndërmarrje, e lëshuar nga 
Agjensioni për punësim i Republikës së Maqedonisë, jo më e vjetër se 
2 (dy) muaj; 

 Vërtetim për tatime dhe  kontribute të paguara e lëshuar nga  Drejtoria 
e të Hyrave Publike e Republikës së Maqedonisë, jo më i vjetër se 2 
(dy) muaj; 

 Faturë/a  për shpenzimet e realizuara për qëllimet e parapara me 
çertifikatë nga banka depozituese ose SWIFT në të cilin shihet që 
aplikuesi  në tërësi i ka shlyer detyrimet për shpenzimet e realizuara 
nga faturat e dorëzuara; 

 Fletpagesë në vlerë prej 250,00 denarë (Qëllimi i pagesës: Pagesë për 
taksa administrative, Emërtimi dhe selia e pranuesit: Të ardhura të 
organeve të drejtorisë, Banka e pranuesit: Banka Popullore e 
Republikës së Maqedonisë, Llogaria Trezore:100000000063095, 
Llogaria: 840 ___ (në varësi të komunës) 06116, Kodin e të ardhurave 
dhe programi: 725930 00), dhe 

  Fletpagesë në vlerë prej 50,00 denarë   (Qëllimi i pagesës: Pagesë për 
taksa administrative, Emërtimi dhe selia e pranuesit: Llogaria trezore, 
Banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, 
Llogaria Trezore:100000000063095, Llogaria: 840 ___ (në varësi të 
komunës) 03161, Kodin e të ardhurave dhe programi: 722313 00). 

 
Dokumentacioni i lartëpërmendur dorëzohet në origjinal ose kopje. 
 
Nëse dokumentacioni dorëzohet kopje, besueshmërinë e dokumentacionit, aplikuesi 
i kërkesës e vërteton duke nënshkruar dhe vulosur secilën faqe të kërkesës.  
Kërkesat për subvencionim i shqyrton Komisioni i formuar nga Ministri i 
Ekonomisë. 
Zgjedhja e aplikuesve të cilët i plotësojnë kushtet të parapara me Thirrjen publike do 
të bëhet në bazë të parimit „I pari vjen i pari shërbehet”, respektivisht sipas dorëzimit 
të aplikacionit, deri në harxhimin e mjeteve në dispozicion. 
Në rast se kërkesa e dorëzuar është jokomplete, Komisioni do të drejtohet me shkrim 
deri te aplikuesi dhe do të caktojë afat për plotësim të Kërkesës për subvencionim. 
Me qëllim të ruajtjes së principit „I pari vjen i pari shërbehet”, për Kërkesat me 
dokumentacion jokomplet, si datë të dorëzimit të Kërkesës do të llogaritet data e 
plotësimit të fundit të Kërkesës, përkatësisht data kur Kërkesa për subvencionim do të 
jetë plotësisht e kompletuar. 
Një aplikues mund të shfrytëzojë subvencione vetëm një herë në këtë thirrje publike. 
Pas harxhimit të mjeteve në dispozicion Ministria e Ekonomisë do të shpallë 
Njoftim në www.ecoomy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk . 
Thirrja publike është shpallur në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë 
www.ecoomy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk 
Kërkesat me dokumentacion të kompletuar dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së 
Ekonomisë, rr. „Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup, deri më 31.08.2018. 

tel: (02) 3093 445; 3093 508 Ministria e Ekonomisë    www.economy.gov.mk. 
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Në bazë të nenit 2, 3 dhe  nenit 19 paragrafi 1 dhe 2  të  Rregullores për mënyrën e realizimit të 
ekskursioneve për nxënësit nga shkollat e Mesme ndërsa me pajtimin me nenin 24 të Ligjit për 
shkolla të mesme, Komisionit për grumbullimin e ofertave publikon 
 

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve njëditore dhe pesëditore 

 
SHMKM ”Nikolla Shtejn”-Tetovë në pajtim me Programin për realizimin e ekskursionit 

njëditor  për gjithë nxënësit prej vitit pare deri vitin e katërt  dhe ekskursionin përfundimtar për vitet 
e treta në viti shkollor 2017/2018 organizon 

1.  EKSKURSIONI  NJËDITOR 
 * Ekskursion njëditor për nxënësit me mësim  në gjuhën maqedone, Tetovë-Kocani-

Tetovë , me date  23.03.2018, 
 * Ekskursion njëditor për nxënësit me mësim  në gjuhën shqipe dhe turke, Tetovë- Ohër-

Tetovë, me date 22.03.2018 viti i parë dhe tretë dhe 23.03.2018 viti i dytë dhe katërt . 
 
2. EKSKURSIONI  PËRFUNDIMTAR  jashtë  RM,  pesëditor për nxënësit e viteve 

treta  
 *  Ekskursion pesëditor  për nxënsit me mësim  në gjuhën maqedone  Tetovë –Budapest 

–Vjenë  -Venedik-  – Postojna  - Lubjanë - Tetovë , koha e realizimit   12.05.2018 deri 18.05.2018 
(akomodim  një natë në Budapest dhe  dy net në Lido Di Jezolo -Itali). 

  
Në kërkesën e ofertave mund të paraqiten subjektet juridike të cilat i plotësojnë kriteret në vijim : 
- çmim më i ulët , 
- të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të  RM   për realizimin e aktivitetit turistik, 
- të kenë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskrsione për nxënës gjatë tre viteve 
të fundit ose aktivitete tjera te lira me nxënës, 
- të plotësojë kushtet për transport të fëmijëve, në Pajtim për Ligjin për siguri në rrugë dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike, 
- në çmim do të përfshihet shpenzimet për rrugë për ekskursionin njëditor kurse për ekskursionin 
pesëditor akomodimin në hotel me se paku tre yje me ushqim  mëngjes, drekë, darkë  dhe në 
çmim të përfshihen  gjithë vizitat neper lokalitete kulturore dhe historike  
  -pagesa do të bëhet tre  ditë para realizimit të ekskursionit   në xhirollogari të agjencionit . 
Shpallja zgjatë 5 ditë. Ofertat  të dorëzohen në adresën SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë rruga " 
Ilindenska" pn. në zarf  të mbyllur me shenjë Komisioni për grumbullimin e ofertave për ekskursion 
njëditor ose pesëditor.         
 
      Tetovë,07.03.2018                                                                           Nga komisioni         

     
Në bazë të nenit 22 paragrafi (1), pika (1) dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e 

RM” nr. 167/15) dhe nenit 59 dhe 60 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/16, 127/16, 67/17) dhe 
Vendimit të UD Drejtorit nr. 02-222/1 të 07.03.2018, UD Drejtori i SHMK “Vanço Prke” – Vinicë, publikon: 

 
SHPALLJE 

Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018, më së voni deri më 
31.08.2018 

 
1. Një mësimdhënës të gjuhës angleze – 6 orë mësimore në javë; Fakultet filologjik – gjuhë angleze. 
2. Një mësimdhënës të gjuhës angleze – 20 orë mësimore në javë; Fakultet filologjik – gjuhë angleze. 
3. Një mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive - 10 orë mësimore në javë – Fakulteti i edukatës 

fizike. 
4. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit të komunikacionit - 20 orë mësimore në javë; 

Fakulteti teknik. 
5. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit të komunikacionit - 8 orë mësimore në javë; 

Fakulteti teknik. 
6. Një mësimdhënës të informatikës (8 orë mësimore), teknologjisë informatike (8 orë mësimore) dhe 

gjuhëve programore (6 orë mësimore) – orar të plotë të punës; Fakultet të informatikës. 
7. Një mësimdhënës të hyrjes në drejtësi - 8 orë mësimore në javë; Fakulteti juridik. 
8. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale në drejtimin e makinerisë - 20 orë mësimore në javë; 

Fakulteti i makinerisë. 
9. Një mësimdhënës të gjuhës franceze - 4 orë mësimore në javë; Fakulteti filologjik – gjuha franceze. 
10. Një mësimdhënës të historisë – 20 orë mësimore në javë – zëvendësim për UD Drejtorin - Fakultet 

filozofik – histori. 
 
Pagesa fillestare për mësimdhënësit me orar të plotë të punës është 21.521,00 denarë, ndërsa për mësimdhënësit 
me orar jo të plotë të punës varësisht nga numri i orëve mësimore. 
Mësimdhënësit punojnë me një ndërrim prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 07:30 ndërsa më së voni deri 
në ora 13:50.  

Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet të 
plotësojnë edhe kushtet e posaçme të nenit 59 dhe 60 të Ligjit për arsim të mesëm, normativit për kuadër mësimor 
dhe Rregullores për sistematizim të vendeve të punës së shkollës. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim (në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter): lutje, 
biografi, Diplomë ose certifikatë për arsimin sipëror të mbaruar përkatës, Certifikatë të shtetësisë, Certifikatë të lindjes 
dhe Certifikatë për përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike nëse kandidati nuk ka drejtim mësimor.  

Kandidatët duhet të njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik. 
Më datën 16.03.2018 në ora 10.00, Komisioni në shkollë do të bëjë testimin e njohjes së gjuhës letrare 

maqedonase dhe alfabetit të saj për të gjithë kandidatët në shpallje.  
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit, ndërsa vendimi për zgjedhje do të sillet në afat prej 30 

ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje në shpallje.  
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
Dokumentet sipas shpalljes të dorëzohen në adresën SHMK “Vanço Prke” – Vinicë, rr. “Dimitar Vllahov” nr. 

2, 2310 Vinicë, tel. 033/360-903. Personi për kontakt: Tihomir Tasev. 
 

SHMK “Vanço Prke” – Vinicë  
 

Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursioneve për nxënës të SHMK “Naum Naumovski – 
Borçe” Krushevë, publikon 

THIRRJE 
Për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursionit shumëditor për nxënës me  

 SHPALLJE PUBLIKE  
 

Lënda:  organizim të ekskursionit shumëditor për nxënës në pajtim me programin e shkollës për realizim të ekskursioneve 
për vitin shkollor 2017/18. 
Për këtë ekskursion parashihen përmbajtjet dhe aktivitetet në vijim: 
Destinacionet e udhëtimit:  
Krushevë – Bari – Napoli – Romë – Vatikan – Milano – Veronë – Venecie – Krushevë  
Lokacione për vizitë: Bari, Napoli, Roma, Vatikani, Milano, Verona, Venecie  
Kohëzgjatja e ekskursionit: 6 (gjashtë) ditë me 3 (tre) bujtje edhe atë:  
Venecie (1 gjysmëpansion), Romë (2 gjysmëpansione) 
Periudha e realizimit në periudhën prej 25.04.2018  deri më 30.04.2018 
Kushtet të cilat duhet ti plotësojë ofertuesi: 
1. Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë përkatëse 

turistike – licenca “A” për kryerje të veprimtarisë turistike. 
2. Të ketë të realizuara në mënyrë të suksesshme së paku 3 (tri) ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira në 3 

(tre) vitet e fundit jashtë R. Maqedonisë – vërtetime të dhëna nga shkollat me marrëveshjet e dorëzuara. 
3. Të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 

Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve  
4.  Para nisjes të dorëzojë garanci bankare për realizim kualitativ të marrëveshjes në shumë prej 5%. 
Në ofertë janë të nevojshme të dhëna dhe dëshmi për kërkesa teknike në vijim për ekskursionin: 
Akomodim në hotel me 3* (dëshmi – para rezervim të hoteleve ose të turoperatorëve), transport (autobusë të nivelit të 
lartë turistik), ushqim (gjysmëpansion), sigurim rrugor dhe shëndetësor për nxënësit pa franshizë, shoqërues i licencuar 
turistik në autobus, guidë lokale në Romë, shpenzime të përfshira për vizitë të: vendeve karakteristike për Romën, 
Venecian, Milanon, Napolin, Veronën dhe vizitë të nevojshme të kishës Shën Klimenti (varri i Shën Kirilit) në Romë dhe 
kishën Shën Nikolla në Bari, kushtet për akomodim, mënyra e pagesës (katër këste – mars, prill, maj dhe qershor) dëshmi 
konkrete për angazhim të mjekut dhe kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale. Numri i 
pritshëm i nxënësve prej 30 deri në 35. 
Kriter për dhënien e marrëveshjes për realizim të ekskursionit është çmimi më i ulët. Çmimi i dhënë në ofertë duhet të jetë 
fiks, gjegjësisht nuk lejohet korrigjim të çmimit gjatë realizimit të marrëveshjes. 
Ofertat së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën:  
SHMK “Naum Naumovski – Borçe”, rr. “Todor Proeski” nr. 91, 7550 Krushevë, në zarf të mbyllur me shenjë: Komisioni për 
grumbullimin e ofertave për ekskursion në afat prej 5 (pesë) ditëve të punës duke llogaritur nga dita e publikimit në shtypin 
ditor. 
Ofertat e pakompletuara, jo të plota dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh nga ana e komisionit. 

Nga Komisioni  

Në bazë të nenit 20g paragrafi 1 e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014, 199/2014 dhe 27/2016 )
nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013,...21/18) lajmërimit nga Ministria e financave për mjetet e
siguruara financiare nr. 18 – 2384/2 të 22.02.2018 dhe nenit 38 paragrafi 1 pika 7 e Statutit të IPKÇF “7-mi Septemvri” Makedonski
Brod, u.d Drejtori i publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të dy realizuesve për kohë të pacaktuar për nevojat e IPKÇF “7-mi Septemvri” Makedonski Brod 

 
1. Titulli i vendit të punës – Edukator – (1) realizues  
1.1. Kushtet e përgjithshme: 
- Dëshmi për shtetësi  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të 
personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar 
dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.  
1.2 Lloji i arsimit: Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar të fëmijëve të moshës parashkollore dhe 
pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim sipëror të mbaruar shkalla e VII/1 ose 
arsim të mbaruar përkatës të lartë për edukator 
1.3. Shifra: DE  03 03 V01 001 
1.4. Kushtet e posaçme: Licencë valide për edukator 
1.5. Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune  
Pagesa -19.581,00 denarë  
 
2. Titulli i vendit të punës – Përkëdhelës – (1) realizues  
2.1. Kushtet e përgjithshme: 
- Dëshmi për shtetësi  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të 
personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar 
dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.  
2.2. Lloji i arsimi: Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar 
2.3. Kushtet e posaçme: Licencë valide për përkëdhelës  
2.4. Shifra: DE  03 03 G01 001 
2.5. Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune  
Pagesa -14.779,00 denarë  
 
Për të gjitha vendet e punës: Orë të punës në javë: 40, orari i punës me shkallëzim në kuadër të 8 orëve të punës. 
- ditët e punës prej ditë së hënë deri ditën e premte. 
- afati për paraqitje 5 ditë duke konsideruar nga dita e ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes. 
- Zgjedhja do të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 
- lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme për përmbushje të kushteve të kërkuara në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të 
parashtrohen në arkivin e IPKÇF “7-mi Septemvri” Makedonski Brod, në rr. “Partizanska” nr. 14, Makedonski Brod.   
Telefoni për kontakt: 045/274-349, 

Timo Verner ka pranuar se sh-
preson të luajë në Premier Ligë në të
ardhmen e afërt, duke i konsideruar
Liverpulin dhe Mançester Junajte-
din si destinacione të mundshme.
Sulmuesi 22-vjeçar ka qenë një go-
lashënues i rregullt për Laipzigun,
që kur ka kaluar aty nga Shtutgart,
në vitin 2016, duke përfunduar se-
zonin e kaluar me 21 gola në 31 pa-
raqitje të bëra në Bundesligë, ndër-

sa këtë sezon ka realizuar 10 gola
në 23 ndeshje, deri më tani. Një
formë e tillë ka të ngjarë ta shohë
atë duke tërhequr interes nga e

gjithë Europa në të ardhmen e afërt.
Ndërkohë, Verner tashmë ka disa
opsione të mundshme të zgjedhu-
ra, por zemra e tij rreh për në “Old

Trafford”. “Të luaj në Premier Ligë
është një ëndërr për mua, – tha ai
për “FourFourTëo”. "Do të doja të
luaja për dy, ose tri klube, ndërsa

Mançesteri do të jetë një nga ato,
por ndoshta jo në vitet e ardhshme,
më vonë, kur anglishtja ime të jetë
pak më e mirë. Unë jam shumë i kë-
naqur te Laipzig për momentin.
Mançester Junajtedi dhe Liverpuli
janë ekipet që i shoh më shumë në
Angli. Jam pak tifoz me to, sepse
kanë aq shumë histori. Kur Aleks
Ferguson ishte trajner, Mançester
Junajted U fitoi gjithçka dhe ishte i
jashtëzakonshëm. Te Liverpuli më
pëlqen stadiumi dhe atmosfera.
Por, nëse më duhet të vendos, jam
më shumë me Junajtedin se Liver-
pulin. Në një fazë të karrierës, në të
ardhmen, do të doja të luaja me një
ekip që fiton tituj”, deklaroi Verner,
i cili është i kontraktuar nga Laip-
zig deri në verën e vitit 2020.

TIMO VERNER PËLQEN ANGLINË 

Shpreson të luajë te Mançesteri
Te Liverpuli më pëlqen stadiumi dhe
atmosfera. Por, nëse më duhet të
vendos, jam më shumë me Junajtedin
se Liverpulin. Në një fazë të karrierës, në
të ardhmen, do të doja të luaja me një
ekip që fiton tituj", shprehet Verner

Publicitet



Real Madridi ka mposhtur Pa-
ris Sen-Zhermenin në kryeqytetin
francez, për të siguruar një vend
në çerekfinalen e Ligës së Kam-
pionëve. Përkundër rezultatit 3 me
1 që “Mbretërit” e siguruan nga
ndeshja e parë e zhvilluar në San-
tiago Bernabeu, spanjollët nuk u
ndalën edhe në ndeshjen e kthi-
mit, duke fituar 2 me 1. Kristiano
Ronaldo hapi ndeshjen kur realizoi
me kokë në minutën e 51. Edinson
Kavani realizoi golin që i dha pak
shpresë vendasve. I të njëjtit men-
dim nuk ishte mesfushori Kasemi-
ro, i cili me një goditje të devijuar
realizoi për rezultatin përfundim-
tar 2 me 1 dhe atë të përgjithshëm
5 me 2.  Ndryshe, Mbreti në “Parc
des Princes” është sërish Kristiano
Ronaldo. Portugezi, 33 vjeçar, ia ka
dalë të jetë protagonist i skenës së
shtëpisë të yllit të ri Mbappe, nga
shumë i konsideruar si trashëgim-
tari i tij natyral, ndërkohë që “ar-
miku” Nejmar e ndoqi ndeshjen
nga televizori i shtëpisë për shkak
të dëmtimit. Pra siç tregon perfor-
manca e tij, KR7 nuk ka aspak ndër-
mend të heq dorë nga goli i cili në
fakt i dha fund diskutimit kuali-
fikim. Një goditje e shkëlqyer me
kokë e portugezit që ka barazuar
rekordin e Ruud van Nistelroj që
në 2013-ën kishte ndëshkuar
kundërshtarët në 9 ndeshje radha-
zi në Ligën e Kampioneve si Kri-
stiano, por duke realizuar dy gola
më pak: 12 kundrejt 14. Veç të tjera-

sh Kristiano Ronaldo në 9-të nde-
shjet e fundit të luajtura me Real
Madridin në të gjitha kompeticio-
net ka shënuar madje 15-të gola
ndërsa në 13-të të fundit në Ligën e
kampionëve rrjetat janë 22. Shifra
të jashtëzakonshme për një kam-
pion absolut që pasi ka marrë “To-
pin e Artë” të pestë në dhjetorin e
kaluar duke barazuar yllin argjen-
tinas Lionel Messi, tani po përje-
ton një tjetër sezon rekordesh.
Ndërkohë nëse konsiderojmë go-
lat e realizuar në fazën me elimi-
nim direkt në Çampions askush
nuk mund të krahasohet me Kri-
stiano Ronaldon që ka shënuar 38-
të gola kundrejt 21 të Messit, 19-të
Muller dhe 18-të Levandovski. Në
13-të ndeshjet e fundit të luajtura
në Evropë Real Madridi ka reali-
zuar 36-të gola: 22 prej të cilëve
mbajnë firmën e Kristianos. Num-
ra të jashtëzakonshëm që i dety-
rojnë princat të presin, sepse ku-
rora është akoma mbi kokën e
KR7-ës. Ndërkohë, Liverpuli kaloi
në çerekfinale duke eliminuar
skuadrën portugeze Porto. Nde-
shja kthyese e cila u zhvillua në "
Anfield Road" përfundoi baras 0:0,
por në ndeshjen e parë djemtë e
Jurgen Klop arritën fitore të thellë
me 5:0. 

Në fillim dëmi dhe më pas zhgënjimi:
Marselo Bielsa duhet të dëmshpërblejë klu-
bin e Lille me 300 mijë euro. Trajneri, i

shkarkuar nga klubi më 15 dhjetorin e ka-
luar, si pasojë e një “arratisje” drejt Kilit, për
të vizituar një shok të sëmurë, kërkonte nga
ekipi francez një dëmshpërblim prej 18 mi-
lionë eurosh, shifra e gjithë të ardhurave të
parashikuara nga kontrata (13,6 milionë
euro pagë), plus 5 milionë euro për prishje
të imazhit. Por një gjykatë civile në fran-
cezë i ka dhënë të drejtë klubit të Lill. “El
Loco” është shpallur fajtor për shkelje të
kontratës dhe do të paguajë 300 mijë euro
dëmshpërblim te klubi i Lill, ashtu si ka bërë
të ditur avokati i klubit francez në një dek-
laratë për “Calcio e Finanza”: “Të gjitha aku-
zat e tij u hodhën poshtë. Jemi shumë të
kënaqur për vendimin e gjykatës, por “be-
teja” nuk është mbyllur ende. Tani jemi ne
që do ta hedhim në gjyq për prishje të
imazhit dhe do ta bëjmë me të njëjtën
energji”.

Një komunikatë përmes së cilës u kum-
tua pensionimi i RiJad Mahrezit nga fut-
bolli, ishte rezultat i hakimit të llogarisë së
tij në "Facebook". Mahrezi pasi realizoi go-
lin e barazimit kundër Bornmautit të sh-
tunën, premtoi se do të jepte gjithçka për
Leiçesterin. Ky ishte goli i parë i tij që prej
dështimit të transferimit në Mançester Siti.
Deklarata e publikuar, sipas "Sky Sports",
nuk vjen prej lojtarit, por prej disa hakerë-
ve. “Pas konsultimeve me doktorët, kam
vendosur që të qëndroj larg futbollit. Kohës
time si futbollist i erdh fundi, dua t’i them
disa fjalë. Dua të falënderoj të gjithë për
përkrahjen që kanë treguar në këtë qytet të
pabesueshëm, do të jeni në zemrën time”,
ka qenë deklarata të cilën e vendosën
hakerët.  

LIGA E KAMPIONEVE, REALI PLASOHET NË ÇEREKFINALE

Princat duhet të presin,
kurora është akoma
mbi kokën e Ronaldos
Një goditje e shkëlqyer me kokë e portugezit që ka barazuar rekordin e Ruud
van Nistelroj që në 2013-ën kishte ndëshkuar kundërshtarët në 9 ndeshje
radhazi në Ligën e Kampioneve si Kristiano, por duke realizuar dy gola më
pak: 12 kundrejt 14. Veç të tjerash Kristiano Ronaldo në 9-të ndeshjet e fundit
të luajtura me Real Madridin në të gjitha kompeticionet ka shënuar madje 15-
të gola ndërsa në 13-të të fundit në Ligën e kampionëve rrjetat janë 22

Real Madridi luajti më mirë se
ne. Dëshironim të shtynim më
shumë, por goli i parë i goditi
shanset tona. Kështu bëri edhe
kartoni i kuq. Humbja ndaj
Realit nuk është një zhgënjim,
dalja nga Çampionsi që në 1/8
finale, po. Ndeshja e parë ishte
çelësi, sepse ishim më të mirë
në krahasim me 80-të minutat
e para. Ata kontrolluan 60-të
për qind të kësaj ndeshjeje dhe
ne nuk mund të bënim
mjaftueshëm në 40-të për qind
që kontrolluam

Unai Emery

E nisëm takimin shumë mirë.
Ishim të përqendruar dhe besoj
se ishte fitore e merituar. Ishte
ndeshje e vështirë, por jam i
kënaqur. Më duhet të uroj
lojtarët sepse ata ishin në
fushë. Bravo për ata. Është
fushë e vështirë, atmosfera
ishte fantastike. E merituam
kalimin tutje.

Zinedin Zidan

Gjykata franceze dënon Bielsan Hakerët e “pensionojnë” 
Mahrezin nga futbolli
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ju do të ndjeni nevojën për të sqaruar zemrën tuaj. Dyshi-

met dhe paqartësitë ju shkaktojnë lëkundje të humorit, por mos
bëni fajtor ata që janë pranë jush. Beqarët do të ndjejnë një tërhe-
qje të fortë për diçka të ndaluar! Jini më reflektues në çështjet e
punës dhe meditoni për atë që duhet të bëni. Mos nxitoni për të
marrë ndonjë vendim.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ju do të ndjeni nevojën për të sqaruar zemrën tuaj. Dyshi-

met dhe paqartësitë ju shkaktojnë lëkundje të humorit, por mos
bëni fajtor ata që janë pranë jush. Beqarët do të ndjejnë një tërhe-
qje të fortë për diçka të ndaluar! Jini më reflektues në çështjet e
punës dhe meditoni për atë që duhet të bëni. Mos nxitoni për të
marrë ndonjë vendim.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ju do të animoheni nga një frymë e fortë e pasionit që do

t’i japë një kuptim tjetër marrëdhënies tuaj. Do të jeni euforik dhe do
të bëni maksimumin për ta bërë gjysmën tuaj të lumtur! Zemrat e vet-
muara do të përjetojnë një kthim të papritur që mund të komplikojë
gjërat. Një lajm i sapo mbërritur do t’ju kënaqë shumë, por do të
duhet të kapërceni disa pengesa për të arritur qëllimet tuaja.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dialogu në çift që ka pasur probleme komunikimi po

bëhet më i fortë. Është një kohë e mirë t’i besoni sekretet tuaja më
të thella partnerit/es tuaj! Beqarët do t’i japin rëndësi pasionit. Kjo
është koha e duhur për të marrë atë që dëshironi në jetën profe-
sionale. Nëse keni një sfidë në progres, ju mund ta fitoni atë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dita është e favorshme për të rikuperuar një marrëdhë-

nie në krizë, për më tepër ajo që ndodh është gjithashtu faji juaj.
Është koha për të hedhur themelet për të ardhmen me të dashu-
rin/ën. Beqarët do të kuptojnë se një mik ndoshta mund të bëhet
diçka më shumë! Jini të kujdesshëm me shpenzimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Një Hënë e favorshme është vendosur në rrugën tuaj dhe

ju ndihmon për të organizuar më mirë ndonjë situatë sentimenta-
le që po përjetoni. Ju do të veproni me zemër. Planetët lehtësojnë çdo
lëvizje të zemrave të vetmuara, njohjet e reja do t’ju tërheqin drejt
dashurisë. Puna paraqitet e vështirë për të konsoliduar pozicionin.
Mërkuri mbron nismat tuaja.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Një Hënë e favorshme është vendosur në rrugën tuaj

dhe ju ndihmon për të organizuar më mirë ndonjë situatë senti-
mentale që po përjetoni. Ju do të veproni me zemër. Planetët
lehtësojnë çdo lëvizje të zemrave të vetmuara, njohjet e reja do t’ju
tërheqin drejt dashurisë. Puna paraqitet e vështirë për të konso-
liduar pozicionin. Mërkuri mbron nismat tuaja.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Yjet janë në anën tuaj në të gjitha fushat dhe dashuria

ju jep emocione të mrekullueshme. Ju do të jeni shumë të kënaqur
të tregoni disponueshmërinë tuaj për njeriun e zemrës. Beqarët do
të jenë në disponim për njohje dhe do të jenë shumë komunikues
me arritjet e reja. Planetët mbrojnë biznesin dhe negociatat, të
gjitha nismat tuaja do të jenë të suksesshme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dialogu në marrëdhënien në çift po përmirësohet çdo

ditë e më shumë dhe do të ndiheni shumë afër me partnerin/en. Ju
keni përjetuar momente të vështira në mendimin e humbjes së të da-
shurit/ës, por gjithçka i përket të shkuarës. Beqarët do të jenë në
gjendje për të takuar njerëz shumë interesantë. Ju jeni shumë të si-
gurt për veten dhe kjo ju bën të dukeni mendjemëdhenj në punë. 

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Keqkuptimet dhe shqetësimet do të ndryshojnë

marrëdhëniet midis çifteve, por nuk keni pse shqetësoheni, është
vetëm një stuhi kalimtare. Sqaroni gjithçka dhe gjithmonë jini të
ndershëm. Për beqarët sot mund të fillojnë histori të reja, më mirë
të mos e detyrojnë kohën. Rezistojini provokimeve të një kolegu,
është vetëm ziliqar. Vepro me diplomaci dhe buzëqesh.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Keqkuptimet dhe shqetësimet do të ndryshojnë

marrëdhëniet midis çifteve, por nuk keni pse shqetësoheni, është
vetëm një stuhi kalimtare. Sqaroni gjithçka dhe gjithmonë jini të
ndershëm. Për beqarët sot mund të fillojnë histori të reja, më
mirë të mos e detyrojnë kohën. Rezistojini provokimeve të një ko-
legu, është vetëm ziliqar. Vepro me diplomaci dhe buzëqesh.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Humori juaj i keq dhe trishtimi bllokojnë disi zemrën

tuaj. Mos u demoralizoni, nëse keni nevojë të sqaroni diçka sot, do
të keni mundësi për ta bërë këtë. Ata që janë vetëm do të ndjejnë ne-
vojën për të tërhequr vëmendjen e një personi që pëlqejnë. Mbani
nën kontroll të gjitha mundësitë që kalojnë para jush në punë, do
t’ju duhet të gjeni ato që janë më të përshtatshme për ju.
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1658 - Paqja e Roskilde mes Suedi-
së dhe Danimarkës.

1706 - Themelohet Vienna Wiener
Stadtbank.

1722 - Monarku afgan Mir Mah-
mud okupon Persinë.

1754 - Markizi i Ensenadës bëhet
kryeministër i Spanjës.

1801 - Trupat britanike largojnë
forcat franceze nga Abukir i Egjiptit.

1844 - Mbreti Oskar I ngjitet në
fron të Suedisë dhe Norvegjisë.

1911 - Fillon të festohet dita
Ndërkombëtare e Gruas.

1920 - Danimarka dhe Kuba i ba-
shkohen Lidhjes së Kombeve.

1930 - Mahatma Gandhi fillon
padëgjueshmëri qytetare në Indi.

1943 - Bixhozi i kufizuar legalizohet
në Meksikë.

1957 - Trupat izraelit largohen nga
Egjipti: rihapet Kanali i Suezit për
anijet e vogla.

1964 - Mallkom X largohet nga Lë-
vizja Myslimanët e Zi.

1968 - Demonstratat e studentëve
në Varshavë.

1974 - Hapet Aeroporti Charles de
Gaulle në Paris.

1979 - Kina tërheq trupat e saj nga
Vietnami.

BIONDINA NË SHITORE
Shkon një biondinë në shitore edhe
blen një pako qumësht. Duke dalë
tek dera, kthehet dhe i thotë shitë-
sit: 
- Pse po shkruan në pako ‘hape kë-
tu’, a nuk bën ta hapë në shtëpi?

Unë e ngre zërin jo që të bërtas, por
që, ata që nuk kanë mundësi të sh-
prehen, të mund të dëgjohen… ne
nuk mund të kemi sukses kur gjy-

sma prej nesh ngurojnë. 
(Malala Yousafzai)

Psikologët kanë nxjerrë një para-
lajmërim për njerëzit e varur nga
teknologjia, sidomos ata që qën-
drojnë gjithë kohës në internet. Një
studim mbi përdorimin e celularit të
2000 të rriturve u analizua nga Dr.
Kiki Leutner, nga University College
në Londër bëri disa zbulime shqetë-
suese. Në këtë studim përfshihej,
humbja e kontaktit me botën reale.
Në një javë tipike, një person mesa-
tar në Britani shpenzon gjashtë orë
duke parë celularin, tableta, kompju-
terë pune dhe televizorë. Pothuajse
një e katërta e njerëzve kalojnë deri
në 10 minuta në një ekran. Sipas këtij
studimi, nuk mund të jetojmë dot pa
botën virtuale. Kjo tregon mbësh-
tetjen tonë në rritje me pajisjet tona
digjitale, por gjithashtu mbështet
idenë që njerëzit po dëmtohen nga
kjo varësi kohët e fundit.
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Nëse mendoni se koha kur një ro-
bot do të na zëvendësojë edhe në punët
njerëzore më të rëndomta është e
largët, mendojeni edhe njëherë! Në një
restorant në Pasadena të Los Anxhelesit
Flippy është pjesëtari më i ri i persone-
lit dhe detyra e tij është e thjeshtë. Ro-

boti është i vendosur në kuzhinë i
ngarkuar që të kthejë qoftet, mishin e
patatet që skuqen, për të mos i lënë të
digjen, transmeton tch. Duket qenë se
Flippy nuk e ka shqisën e nuhatjes, për
të dalluar një qofte të bërë nga një të
pabërë, hyn në punë sistemi i avancuar

i skanimit, me të cilin është i pajisur ky
robot. Kompania mëmë e Flippyt thotë
se ky është prototipi i parë i një objekti-
vi më ambicioz; ndërtimit të një rrjeti të
gjerë robotësh në gjendje që të punojnë
dhe shërbejnë në pikat e ushqimit të
shpejtë (Fast Food).

Ka bërë një fushatë elektorale në Itali pa
shfaqur asnjëherë fytyrën. Ka qenë kandidatja
misterioze, e detyruar të fshihet pasi është dë-
shmitare në hetimet për mafiozin Matteo Mes-
sina Denaro. Pavarësisht kësaj, e kandiduar nga
radhët e “Lëvizjes me 5 yje”, Piera Aiello ka fituar
me një numër të konsiderueshëm votash. Ajo
ka lënë prapa kandidaten e Forza Italia dhe atë
të Qendrës së majtë, në një kohë që gazetarët
dhe kamerat e kanë pasur të pamundur t’i
afrohen, transmeton abcnews.al. E rrethuar
gjithnjë nga shërbimi i sigurisë, prej 26 vitesh
ajo jeton në anonimitet dhe në një vend sekret.
Tashmë deputete e sapozgjedhur, ajo duhet të
ulet në parlament por sigurisht në masa të rrep-
ta mbrojtjeje.

Numri një i “Amazon”, Jeff Be-
zos është shpallur personi më i
pasur në botë, duke rrëzuar kësh-
tu nga froni i klasifikimit të më të
pasurve, themeluesin e “Micro-
soft”-it, Bill Gates. Lajmi pu-
blikohet nga vet revista “Forbes”,
që saktëson se falë një rritjeje prej
59% të vlerës së aksioneve të
“Amazon” në 12 muajt e fundit,
Bezos ka dyfishuar pasurinë e tij
duke shkuar në 120 miliardë dol-
larë, kundrejt 90 miliardëve të Ga-
tes. Në klasifikimin e fundit të
“Forbes”-it, Warren Buffet rendi-
tet i treti me 84 mld dollarë pasu-
ri, ndërsa industrialisti francez,
Bernard Arnault me familjen e tij
zënë vendin e katërt, me plot 72
mld dollarë, të ndjekur nga
shumë pranë nga Mark Zucker-

berg, në të pestin, me 71 mld dol-
larë. Amancio Ortega, padroni i
“Zara”-s zë vendin e gjashtë me
70 mld dollarë, i ndjekur nga
manjati meksikan Carlos Slim,
me 67.1 miliardë dollarë. Mes 20
personave më të pasur në botë
hyjnë edhe dy kinezë. Bëhet fjalë
për Ma Huateng, shefin ekzekutiv
të kolosit “Tencent”, i cili është më
i pasuri i Azisë, por i 17-i në botë; si
dhe themeluesi i “Alibaba”, Jack
Ma. Presidenti i Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës, Donald
Trump zbret në vendin e 766 në
botë, krahasuar me të 544-tin që
mbante në renditjen e parafun-
dit të revistës prestigjioze. Pasuria
e tij vlerësohet sot në 3.1 miliardë
dollarë, plot 400 milionë më pak
sesa një vit më parë.

Një kriminel i njohur si 2N, pjesëtar i bandës së
njohur për trafikim droge, ka rrëmbyer dy motra
medicinale në rrugët e Rio de Zhaneiros në Bra-
zil dhe i ka detyruar që t’iu ndihmojnë personave
të varfër. Thomaz Vieira Gomez, 24-vjeçar, dërgoi
motra medicinale në Salgueiro, për t’iu dhënë
vaksina personave pa mbrojtje shëndetësore, të
prekur nga ethet e verdha, transmetojnë mediat
braziliane. Gomes i shoqëruar nga pjesëtarë të
bandës së tij me këtë rast kishte vjedhur edhe
një sasi të vaksinave dhe shfrytëzoi rastin që të
vaksinohej edhe ai për t’u mbrojtur nga së-
mundja e rrezikshme. Motrat medicinale janë li-
ruar më pas dhe thanë se Gomes, anëtar i
bandës Comando Vermelho, nuk ishte treguar i
ashpër ndaj tyre. Ethet e verdha është sëmundje
e rrezikshme dhe potencialisht vdekjeprurëse.
Ajo bartet nga mushkonjat dhe shkakton dëmti-
min e qelizave të gjakut dhe çrregullime që
çojnë në gjakderdhje në shumë organe të trupit.

Flippy, roboti kuzhinier!

Bëri fushatë elektorale pa shfaqur asnjëherë fytyrën

Jeff Bezos më i pasuri në
botë, kalon Bill Gatesin

Rrëmben motrat
medicinale 
dhe i detyron t’i
vaksinojnë të varfrit


