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Shkup, 1 prill – Krijimi i politikave arsimore, ana-
lizuar nga këndvështrimi i politikave të regji-
strimit të nxënësve në shkollat e mesëm mbe-
tet i pandryshuar tani e shumë vite, pa
përjashtuar këtu krahasimet mes viti të kaluar
dhe këtij viti. Konkursi për regjistrimin e nxënë-
sve në shkollat e mesme për vitin 2018/2019
është thuajse një “copy paste” i konkursit të një
viti më parë, me përjashtime shumë të vogla

dhe krejtësisht periferike, të cilat nuk prekin
as esencën dhe as filozofinë edhe ashtu të
vjetërsuar të mënyrës së regjistrimit të nxënë-
sve në arsimin e mesme. 
Nga viti 2017 sikurse dihet në Maqedoni arsimi
i mesëm është i obliguar me Ligj, ndërsa edhe
përkundër kësaj regjistrimi bëhet sipas kritere-
ve identike të regjistrimit të nxënësve para se ky
nivel shkollimi të jetë i obligueshëm. 

Në shpërputhje me përqindjet reale të nxënësve
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Periudha e vështirë, në të cilën Kosova duhet të vazhdojë dialogun me Serbinë dhe kapacitetet e
saj për të menaxhuar tensionet dhe situatat konfliktuale, shihen me skepticizëm nga analistët.
Sipas tyre, efektet politike për Maqedoninë, apo rajoni në përgjithësi do të jenë të
pashmangshme. Madje, kjo situatë, sipas tyre, mund të përdoret nga Serbia, që nëpërmjet Kosovës
të destabilizojë të gjithë shqiptarët
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Koha, e hënë 26 mars, 2018 

D’Ambrosio i shfaq besnikërinë Interit

Ndryshimet në merkaton e verës që pritet të ndodhin te Interi kanë prekur edhe

Danilo D’Ambrosion. Zërat rreth Napolit apo të disa ekipeve nga Spanja e An-

glia kanë bërë që agjenti i mbrojtësit italian të sqarojë synimet e lojtarit, që

sipas tij janë vetëm një, të qëndrojë te zikaltrit. Agjenti Pisacane tha se

D’Ambrosio ndihet i lidhur shumë me klubin, tifozët dhe nuk ka arsye të

largohet dhe se interesimi nga disa klube nuk do të thotë se mbrojtësi

mund të nisë një aventurë të re.

Në Turqi i dalin në mbrojtje

Skënderbeut dhe sulmojnë UEFA-

n për vendimin më të fundit ndaj

klubit shqiptar. Gazeta e madhe

turke “Milliyet” i ka kushtuar një

artikull të zgjeruar në numrin e saj

të së premtes vendimit që UEFA

mori ndaj klubit korçar, duke e dë-

nuar me 10 vite përjashtim nga

kompeticionet evropiane dhe 1 mi-

lion euro gjobë. “Milliyet” dyshon

se ky dënim ndaj klubit shqiptar

mund të jetë kërcënim për të

gjithë. Sipas të përditshmes turke,

zor se mund të ndodhte si Skën-

derbeu nëse nën akuzë do të ishte

Sportingu i Lisbonës. Si për ironi

të fatit, një prej ndeshje të dyshua-

ra si të trupuara është edhe ajo e tri

viteve më parë në grupet e Ligës

së Evropës, ku korçarët u mpo-

shtën me rezultatin 5-1 nga Spor-

tingu në Lisbonë.

QWNDRIMI

“A është dënimi historik i

dhënë për klubin shqiptar, Skën-

derbeu, një kërcënim për të

gjithë?”. Ky ishte titulli i “MilJORGIS

MEMO liyet”, për të vijuar në

brendësi me qëndrimin. “Trukimet

në futboll nuk do të përfundojnë

kurrë. Në fund të fundit, futbolli

nuk është vetëm një lojë. Është një

industri e madhe ku investohen

miliarda. Sot (e premte, 30 mars),

tifozët janë tronditur. Çfarë

ndodhi? Nuk është shaka. Klubi sh-

qiptar, Skënderbeu, u përjashtua

me 10 vite nga Evropa. Nga viti

2010 deri në 2016, ka fituar gjashtë

herë titullin kampion në Shqipëri,

por më pas u dënua jo vetëm nga

UEFA, por edhe nga Federata

vendëse. Por, dje UEFA i dha një

ndëshkim historik një ekipi, emri i

të cilit nuk është i njohur. Në Sh-

qipëri ndiejnë keqardhje, ndërsa

në Evropë një dënim i tillë mund të

përkthehet si mesazh për të tjerët.

Po, po. Politika e UEFA-s kërkon të

thotë se duke dënuar të ‘voglin’, në

rastin konkret Skënderbeu, mund

të tremben edhe të ‘mëdhenjtë’.

Nëse kjo do t’i ndodhte një klubi si

Sporting Lisbonë, zor se do të

bëhej shembull si Skënderbeu?

Natyrisht, drejtësia duhet të gjejë

vendin e saj te cilido qoftë ekip, i

madh i vogël, pasi në fund të fun-

dit të gjitha sjelljet e paligjshme

nuk duhet të mbeten pa u ndë-

shkuar. Ne nuk kemi dëgjuar kurrë

më parë për një dënim kaq të

madh. A duhet të tremben tani në

Evropë pas këtij dënimi? Mbetet

për t’u parë…”, shkruhej ndër të tje-

ra në artikullin kushtuar vendimit

për klubin Skënderbeu.

MEDIAT
Dënimi i korçarëve ka bërë bujë

në mediat ndërkombëtare, duke

filluar nga mbrëmja e së enjtes,

kur dhe për herë të parë u publikua

lajmi. Nga prestigjiozet “AS” dhe

“Marca” dhe deri te mediat italiane,

angleze, gjermane, turke, serbe,

franceze, portugeze etj., komen-

tuan gjerësisht atë që kishte

ndodhur. Thuajse të gjitha ishin në

union për faktin se kurrë më parë

nuk kishte ndodhur që një klub të

dënohej kaq gjatë. Precedenti i ka-

luar ishte vetëm klubi maqedonas,

Pobeda, me 8 vjet. “Dënim ekzem-

plar për klubin shqiptar nga UEFA”,

shkruhej të premten në kryear-

tikullin e rrjetit britanik, “Fox

Sports”.(Panorama Sport)

De Biazi 
thotë “jo” 
Xhani De Biazi duket se nuk ka

ndër mend që të marrë drejti-

min e skuadrave të vogla në

kampionatin italian, për të luf-

tuar për mbijetesën apo për

ngjitjen në Serinë A. Kjo është

arsyeja pse ish-trajneri i Sh-

qipërisë vazhdon të refuzojë

ofertat që i kanë ardhur gjatë

kësaj periudhe për të marrë

skuadra të cilat nuk luftojnë

për objektiva prestigjiozë. E

fundit është ajo që i ka ardhur

nga skuadra e Peskarës, e cila

kërkonte një teknik që ta lar-

gonte nga zona e rrezikshme e

klasifikimit në Serinë B dhe të

mendonte për të ndërtuar një

cikël fitues në sezonin e ardh-

shëm. Sipas mediave italiane,

De Biazit iu propozua edhe që

të punonte përkrah Paolo Tra-

mexanit, duke krijuar dyshen

që udhëhoqi Shqipërinë, por

tekniku ka refuzuar këtë ofertë

duke bërë të qartë se nuk kish-

te në objektiv që të drejtonte

skuadra të këtij niveli. Kësisoj,

Peskara ka bërë një zgjedhje

tjetër, duke i besuar ekipin

Bepe Pillon, një emër i cili në

të kaluarën ka drejtuar disa

herë në Serinë A.

Shkup, 1 prill - Skuadra e Gostivarit

është rikthyer në krye të tabelës së

klasifikimit në Ligën e dytë –

Perëndim pas javës së 18-të. Në një

ndeshje jashtëzakonisht intere-

sante ku u shënuan gjithsejtë pesë

gola, triumfuan futbollistët e Men-

sur Jakupit ndaj skuadrës së Euro-

milkut me rezultatin 3-2. Edhe pse

futbollistët e skuadrës nga Shkupi,

tentuan të befasojnë kundërshta-

rin e tyre, nikoqiri Gostivari nuk

lejoi befasi. Kjo u dëshmua që në

minutat e para, kur fillimisht nga

Ilir Ademi nga penalltia dhe më

pas nga Hristijan Grozdanoski, Go-

stivari kishte epërsi prej 2-0. Por,

në lojë skuadrën e Euromilkut e

riktheu futbollisti shqiptar Adrian

Çavolli. Mirëpo, kjo nuk zgjati

shumë, pasi me golin e tij të dytë u

kundërpërgjigj Ademi për 3-1. E

tëra që arritën ta bëjnë në vazh-

dim futbollistët e Euromilkut ishte

goli i Çavollit për 3-2. Tani pas kësaj

fitore, Gostivari është në pozitën e

parë me 34 pikë, dy më shumë se

Makedonia Gj.P. 
Në ndeshjet tjera, Vëllazërimi,

e cila deri para kësaj xhiro mbante

pozitën e parë, pësoi disfatë të

thellë prej 3-0 nga skuadra e Te-

teksit. Me këtë fitore skuadra teto-

vare bëri një hap para drejt siguri-

mit të mbijetesës, derisa

Vëllazërimi rra në pozitën e tretë

me 31 pikë. Fitore të thellë ka arri-

tur edhe skuadra e Struga Trim

Lum, e cila para tifozëve të saj me

5-1 mundi skuadrën e Zajazit. Re-

zultatet: Teteksi – Vëllazërimi 3-0,

Struga TL. – Zajazi 5-1, Novaci – La-

bunishta 1-3, Lokomotiva –

Mkd.Gj.P. 0-1 dhe Gostivari – Euro-

milku 3-2. (B.K.)

LIGA E DYTË – PERËNDIM

Gostivari rikthehet në pozitën e parë 

Majlinda pritet të kthehet në gara gjatë qershorit
Majlinda Kelmendi është duke punuar

shumë për kthim të suksesshëm në tatami.

Kampionia olimpike në xhudo pritet të

kthehet në gara në muajin qershor, por synim

është që ajo të jetë në formë të mirë për botë-

rorin e xhudos, që mbahet prej 20 deri më 27

shtator në Baku të Azerbajxhanit. Pritet që

26-vjeçarja të ketë disa gara testuese në

muajt e verës para se të kërkojë medalje në

botërorin e vitit 2018. Ishte botërori i vitit

2017 gara e fundit në të cilën u paraqit Majlin-

da. Ajo u rendit e pesta në Budapest, por ki-

shte lënduar gjurin gjatë garimit. Nuk vonoi

dhe iu nënshtrua një operimi. Në fillim të vi-

tit ka pasur një intervenim për të zgjedhur te-

lashet me dhimbje në shpinë, që po i zgjasin

për vite të tëra. Dhe tani po punon për

rikthim.

Kur Skënderbeu mbrohet

edhe nga turqit
“Milliyet” dyshon se ky
dënim ndaj klubit
shqiptar mund të jetë
kërcënim për të gjithë.

Sipas të përditshmes
turke, zor se mund të
ndodhte si Skënderbeu

nëse nën akuzë do të ishte

Sportingu i Lisbonës
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Përfituesit 
e përplasjeve
Kosovë-Turqi

Kosova ka axhendë europiane
dhe elita politike e institucionale
e saj nuk duhet të lëshohet në
debate e konfrontime që zhven-
dosin prioritet e saja dhe fusin
aktorë të rinjë e të vjetër në “mo-
nitorët” e krizave të sajuara. Të
arriturat e deritanishme të Ko-
sovës, që nga çlirimi i saj e deri
më sot, mbajnë vulën e përba-
shkët të sakrificave me dekada të
popullatës vendore dhe solidari-
tetit ndërkombëtar, posaçërisht
të institucioneve  europiane e
atyre amerikane. Fq.2

EDITORIAL

Tatimi i dyfishtë
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Dita e Gënjeshtrave, dikur dita e vitit të ri. Me
ndryshimin e kalendarit nga Julian në Gregorian,
disa njerëz ende vazhduan ta festonin 1 prillin si
ditën e parë të vitit, duke gënjyer veten, ndërsa të
tjerët, që kishin pranuar ndryshimin e kalendarit,
filluan të talleshin me ta. Një tjetër legjendë thotë
se kjo praktikë filloi gjatë sundimit të Kostandinit,
kur një i hokatar i tha perandorit romak se ai mund
të bënte punë më të mirë për drejtimin e
perandorisë. Konstantini qeshi dhe e lejoi
shakaxhiun e quajtur Kugel të bëhej perandor për

një ditë, më 1 prill. Dhe Kugeli e shpalli atë Ditën kur
njerëzit mund të bënin çdo shaka e të thonin çdo
gjë të vërtetë ose jo. Ky shpjegim nga Joseph Boskin,
profesor i historisë në Universitetin e Bostonit, u
botua nga Associated Press dhe u shtyp nga shumë
gazeta më 1 prill të vitin 1983. Më pas, profesor
Boskin telefonoi redaktorin dhe i tha se e kishte
sajuar ngjarjen me rastin e Ditës së Gënjeshtrave. U
deshën disa javë që agjencia e njohur e lajmeve AP
të kuptonte se ajo vetë kishte qenë viktima e një
gënjeshtre të 1 Prillit, dhe u kërkoi ndjesë lexuesve.

"Dum Babën"!
“Gjashtë qytetar u zhduken nga Kosova! Ata, një
avion fantom ia dorëzoi shtetit turk, siç po duket
pa asnjë procedurë! 
Ata nuk u ekstraduan, sepse ai bëhet përmes një
rruge ligjore. Deri tashti nuk ka dal në opinion
asnjë vendim i shkruar dhe firmosur nga
përgjegjësitë!
Meqë vendim nuk ka, atëherë ashiqare po duket se
kemi të bëjmë me kidnapim të njerëzve, njejt siç
ndodhin ato në shtetet ku qeverisin juntat
ushtarake. 
Një çështje tjetër edhe më e rëndësishme është
kanali i deportimit; e që është aeroporti i
Prishtinës i cili siç dihet iu është dhënë me
koncesion turko-francezëve ! 
Në këtë rast del se kemi të bëjmë edhe me
keqpërdorim të tij për qëllime kriminale, të cilin e
dënon ligji. 
Nëse nuk ndodh kjo, atëherë duhet të theksohet se
Kosova çenka shtet vazal i Turqisë, të cilin vazalitet
e paska pranuar dikush?!
E gjithë kjo që po ndodh me këtë rast, duket e
pakuptimtë dhe mund të arsyetohet vetëm me
simptomet e sëmundjes së moçme të varësisë, e
cila historikisht herë pas here është shprehur me
thirrjet histerike: "Dum Babën"! 
Haxhi Qamilat, për hesape personale, po duan që
Kosovën ta kthejnë sërish me fytyrë nga lindja!”,
shkruan në profiling e tij në Facebook, veprimtari
nga Prishtina, Nijazi Idrizi.

Opinioni publik grek nuk
është i gatshëm për
zgjidhje
“Para dy viteve 57 për qind, tani 71,5
për qind e grekëve nuk pranojnë
emër të përbërë me termin e
përfshirë Maqedoni, tregojnë
rezultatet nga hulumtimi i vitit 2016
dhe 2018 të zbatuara nga fondacioni
për politikë të jashtme ELIAMEP. Në
pyetjen: Cilën zgjidhje do ta
pranonit për emrin e vendit fqinj?"
në hulumtimin e zbatuar në janar të
këtij vitit 22,5 për qind janë
përgjigjur emër i përbërë, 71,5 për
qind nuk pranojnë emër me termin
Maqedoni, ndërsa 6 për qind kanë
thënë nuk kanë ditur apo kanë
refuzuar të përgjigjen. Në vitin 2016,
në çështjen e njëjtë, në suaza të
hulumtimit të njëjtë, përqindja e
atyre që nuk e pranojnë termin
Maqedoni ishte 57 për qind, ndërsa
për emër të përbërë ishin 38 për
qind nga të anketuarit. Lidhur me
atë sa është e rëndësishme zgjidhja
urgjente e emrit, 53 për qind janë
përgjigjur se është shumë me
rëndësi, ndërsa megjithatë para dy
vjetëve, ky numër ka arritur 58 për
qind. Vetëm një prej dy grekëve e
dinë se qëndrimi zyrtar i Qeverisë
greke është emër i përbërë, ndërsa
megjithatë, një prej treve ka
informacion të gabuar, mendojnë se
qëndrimi zyrtar nuk është emër i
përbërë. Hulumtimi u zbatua prej 23
deri më 25 janar të këtij vitit nga
Universiteti i Selanikut Maqedonia
dhe fondacioni për politikë të
jashtme ELIAMEP, ndërsa kanë
marrë pjesë 1.071 persona.
Joanis Armakolas, profesor në
Universitetin e Selanikut,
Maqedonia dhe shef i programit për
Evropën Juglindore në fondacionin
grek për politikë të jashtme
ELIAMEP, gjatë bisedës me
korrespondenten e MIA-s nga
Athina, lidhur me qëndrimin radikal
të shumicës greke për dallim prej
para dy viteve, thotë se periudha
kohore në të cilën u zbatua
hulumtimi, luan rol të rëndësishëm,
njëjtë siç luajnë rol edhe protestat.
Në vitin 2016 hulumtimi u zhvillua
në periudhën kur çështja ishte
aktuale në dialogun publik, në jetën
publike, për këtë atje janë pak më të
relaksuara mendimet. Hulumtimi i
ri ishte në periudhën e negociatave,
të konsultimeve të intensifikuara.
Ishte menjëherë pas protestës në
Selanik, që do të thotë se edhe kjo
luajti rol dhe në një farë mënyrë e
shohim, sipas mendimit tim,
pasqyrën e vërtetë. Në të njëjtën
kohë është e qartë se nuk është bërë
ndonjë punë e duhur në përgatitjen
e mendimit publik në dy vitet e
fundit", thotë Armakolas i cili
njëherit, në konferencën në Athinë i
prezantoi rezultatet. 

(MIA, 1 prill)
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Kosova ka axhendë europiane dhe elita politike e institucionale e
saj nuk duhet të lëshohet në debate e konfrontime që zhvendosin
prioritet e saja dhe fusin aktorë të rinjë e të vjetër në “monitorët”
e krizave të sajuara. Të arriturat e deritanishme të Kosovës, që
nga çlirimi i saj e deri më sot, mbajnë vulën e përbashkët të sak-
rificave me dekada të popullatës vendore dhe solidaritetit
ndërkombëtar, posaçërisht të institucioneve  europiane e atyre
amerikane. Në këtë kontribut madhor nuk ka munguar edhe an-
gazhimi diplomatik, ushtarak e ekonomik i Turqisë dhe kjo e fun-
dit është atdhe i dytë i miliona shqiptarëve, të shpërngulur har-
butërisht nga klika rankoviqiane e Beogradit. Shqiptarët në Turqi
janë “infuzioni” më potent i “rumelive” që kanë dhënë jo pak shtytje
ekonomike, ushtarake, kulturore, shkencore, politike në këtë shtet
euro-aziatik. Prandaj të gjithë ata që nguten të dërgojnë ndonjë
fjalë të pamatur në adresë të politikanëv të Kosovës, nuk duhet ta
harrojnë hallkën e fuqishme të elementit shqiptar që lidhë këta dy
popuj dhe hallkat e tilla nuk mund të mbahen me provokime e re-
torikë të pamatur, por me miqësi, respekt reciprok dhe ndjesi
njerëzore për probleme të përbashkëta.  

Historia e Ballkanit është komplekse dhe gjithkush që është mun-
duar ta thjeshtëzojë shpjegimin për heronjtë dhe antiheronjtë e
këtij rajoni, është ballafaquar me dilemën që del nga pafuqia e rir-
reshtimit në një hierarki vlerash civilizuese, pa cënuar dinjitetin,
mvetësinë dhe lirinë e çdo populli.  

Kosova dhe Maqedonia, janë dy vendet e vetme të Ballkanit Peren-
dimor që nuk janë të inkuadruar në sistemin kolektiv të sigurisë –
në Aleancën Veriatlantike të NATO-s. Mirëpo këto dy vende vazh-
dojnë të paguajnë tagrin e pasojave nga konfliktet e pambyllura
ballkanike. Njëra me Greqinë, tjetra me Serbinë, vazhdojnë të
kenë probleme të hapura, kurse jo pak “kaçubetë” po kujdestarojnë
mbi qiellin e  Kosovës dhe Maqedonisë për të sqeposur kërmen, që
ata mund ta quajnë trofe të ndonjë konfigurimi të ri gjeopolitik.

Po ti pyetni diplomatët e Brukselit se çka quajnë ata politikë të ja-
shtme, pa dyshim që Ballkanin Perendimor ata nuk e fusin në
këtë atribut gjeo-diplomatik. Por, në anën tjetër anketat e shum-
ta që hulumtojnë euroskepticizmin në vende të ndryshme, do të
nxjerin shqiptarët të parët që kanë preferenca dhe orientime të
qarta properëndimore, ndërkohë që në Serbi e Maqedoni euro-
skepticizmi te pjesa e popullatës serbe e maqedone shënon kuo-
ta të larta. Shqiptarët në rajon mund të kenë problem me elitat e
tyre, mirëpo ata nuk kanë kurrfarë problem me përcaktimet e
tyre civilizuese, prandaj na duket cinike politika integruese e Bruk-
selit, e cila po tregohet një hap prapa atyre që duan të ndërhyjnë,
përmes komploteve e skenarëve, në këto përcaktime të shqip-
tarëve.

Prandaj, na duket joracionale konfrontimi i mëtejmë i Kosovës me
Turqinë, sepse ky mund të jetë një film që bën të lumtur një tufë
njerëzish me orientime proruse në Serbi. Kosovës këtyre ditëve
duhet t’i gjendet më afër Brukseli e Uashingtoni për të vazhduar
procesin e konsolidimit të rrugëtimit Perëndimor. Në anën tjetër
nuk guxojnë të reprizohen situatat traumatike nga koha e Krizës
Lindore (në vitet 50 të shek. 19 ), atëherë kur shqiptarët i gjeti në
marrëdhënie të acaruara me Perandorinë Osmane, për shkak të re-
fuzimit të kërkesave të tyre gjatë dhjetëvjeçarëve të mëparshëm
nga Porta e Lartë, dhe për pasojë jo pak vende fqinje përfituan nga
ky acarim.

Kova ka jo pak probleme të hapura dhe ajo nuk do të duhej ta ulë
kokën me çdo çmim për t’i mbyllur ato. Aleatët e vërtetë, madje
edhe ata që po lavdërohen se e kanë njoftë pavarësinë e saj, bashkë
me SHBA, duhet të heqin dorë nga mendësia kolonialiste. 

Projektimi i ardhmërive të popujve nëpër Jalta, Shën Stefana,
Bukureshta, Londra, Berlina e Llozana është treguar defekti më i
madh i historisë.

Ardhmëria e një populli është vetëm në duart e tij dhe Zotit. 

Përfituesit 
e përplasjeve 
Kosovë-Turqi

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

Emin AZEMI

Çfarë ka ndodhur më 1 prill?

Gjashtë persona e kanë ditur për
dëbimin e “gylenistëve” 

“Vetem këta gjashte persona e kanë ditur për
dëbimin e 6 intelektualëve turqë në Kosovë:
1. Hashim Thaçi, President, organizatori kryesor
i këtij akcioni.
2. Behgjet Pacolli, miratuesi dhe ndihmesi
kryesor i Thaçit.
3. Abelard Tahiri, Ministër i Drejtesisë, vetem
zbatues i urdhërave të Thaçit.
4. Flamur Sefa, Ministër i Puneve të
Brendeshme, zbatues i urdhërave të Pacollit
dhe Thaçit.
5. Shefi i AKI-se, zbatues i urdhërave të Thaçit,
njeriu i cili duhet të arrestohet, të pergjigjet
penalisht, dhe të denohet per jeten e gjashte
njerezeve.
6. Shpend Maxhuni, zbatues i urdhërave te
Thaçit, i cili poashtu duhet te shkarkohet,
arrestohet dhe denohet.
Viktima te Hashim Thaçit dhe Behgjet Pacollit
janë këta persona, te cilët duhet të dëshmojnë
të vertetën, pastaj të shkarkohen Presidenti,
bashke më Pacollin!
Te dy këta njerëz kane kryet nje veper penale,
kane shkelur Kushtetuten e vendit, kanë
shkaterruar imazhin e Kosoves, si dhe kane
rrezikuar jeten e diplomateve tane neper bote!”,
ka shkruar deputet Milaim Zeka në profilin e tij
në Facebook.
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Shkup, 1 prill - Bisedimet mes Ko-
sovës dhe Serbisë, që po shoqë-
rohen me incidente dhe situata të
tensionuara, po reflektojnë pasi-
guri tek fqinjët. Periudha e vësh-
tirë në të cilën Kosova duhet të
vazhdojë dialogun me Serbinë dhe
kapacitet e saj për të menaxhuar
tensionet dhe situatat konfliktua-
le shihen me skepticizëm nga ana-
listët. Sipas tyre, efektet politike
për Maqedoninë, apo rajoni në
përgjithësi do të jenë të pash-
mangshme. Madje, kjo situatë, si-
pas tyre, mund të përdoret nga Ser-
bia, që nëpërmjet Kosovës të
destabilizojë të gjithë shqiptarët.

Në këto momente, kur Kosova
po hyn në fazën finale të dialogut
më Serbinë, ose së paku kështu sh-
presohet nga të gjithë, gjendet në
pozicionin më delikat. Analisti
Naim Rashiti nga Grupi i Ballkanit
për Politika, thotë se kjo fazë është

më e vështira, sepse Serbia duhet
të pranojë në një farë mënyre Ko-
sovën, por edhe Kosova të bëjë
ndonjë kompromis. 

“Tensionet janë të larta dhe ml-
lefi në Kosovë, në raport me dialo-
gun me Beogradin është i madh.
Kur të ndodhë ky dialog do të këtë
tensione, por edhe dialogu duhet
të vazhdojë dhe tensionet të me-
naxhohen. Skena politike në Ko-
sovë është e brishte dhe dialogu
me Serbinë është bere shkaktar i
konflikteve brenda shqiptare në
Kosovë. Pra, duhet ndërtuar një
qasje dhe qëndrime të përbashkë-
ta, ashtu që Kosova të mund të ar-
rijë marrëveshje me Serbinë”, thotë
Rashiti. Por ai nuk i përjashton ak-
torët e tjerë, siç është Rusia, e cila
nuk do ta shohë Beogradin duke
nënshkruar traktat paqeje apo
marrëveshje finale me Kosovën. 

Por përkeqësimi i situatës në
Kosovë mund të shndërrohet në
një çështje delikate për Maqedo-
ninë, vëren anlisti Sasho Jordanov-
ski. Sipas tij, në rast se situata dhe
zhvillimet e koklavitura në Kosovë
nuk do të arrijnë të shtensionohen
me ndërhyrjen e ndërkombëtarë-
ve, efektet politike për Maqedo-
ninë, të planifikuara ose sponta-
ne. 

“Para së gjithash kam një frikë
se mos bëhet fjalë për ndonjë lloj
marrëveshje Serbi-Kosovë për ra-
dikalizmin e situatës, për shkak se
atje realisht ranë poshtë të gjitha
propozimet për ndarje territoriale,
ato nuk gjetën as ndonjë mbësh-
tetje ndërkombëtare dhe ka
mundësi që segmente të caktuara
në politikën serbe dhe kosovare të
merret edhe me opsione të tilla,
që të kenë mundësi ta paraqesin si

një kompromis që kërkohet mes
të dyja palëve. Përndryshe, gjithë
kjo situatë mund të reflektohet
dhe të krijojë implikime rajonale
dhe kuptohet edhe në Maqedoni.
Në princip, mund të vijë edhe tek
mundësia për ndryshimin e kufij-
ve, që për fat të keq vlen për pozi-
cione të ndryshme në rajon. Një
gjë e tillë do të nënkuptojë një
komplikim real të agjendave të
ndryshme politike në të gjithë
rajonin. Pra kam frikë vetëm nga
efektet politike për Maqedoninë,
që dikush edhe mund t’i ketë pla-
nifikuar, por edhe mund të vijnë të
paplanifikuara si rezultat i zhvilli-
meve të atjeshme”, thotë Jordanov-
ski. 

Kriza e komunikimit mes për-
faqësuesve në nivel shtetëror në
nivel rajonal dhe ndërkombëtar ,
realisht reflektojnë në një formë

apo tjetër, shton analisti Bashkim
Selmani. Nga ana tjetër, ai thotë
se edhe pozicioni i përfaqësuesve
politikë shqiptarë dhe Shqipërisë
në përgjithësi është i dobët. Anali-
sti është i shqetësuar sa i përket
këtyre raporteve, pasi fatkeqësisht
edhe një pjesë e elementit shqip-
tar këto zhvillime i ndihmojnë në
një formë të heshtur

“Politikanët shqiptarë jo
gjithmonë i kanë gjetur rrugët e
duhura dhe në të shumtën e ra-
steve bien viktimë e këtyre lojëra-
ve që janë në kundërshtim me in-
teresat kombëtare. Nga ana tjetër
Serbia dhe provokimet në kon-
tuinitet, e bëjnë që të mbetet një
nga faktorët e interesuar që
gjithnjë Ballkani të jetë në situa-
ta shqetësuese dhe të pasiguri-
së. Dhe kjo është një nga proble-
met bazike, për arsye se nëse
analizohet çështja e funksionit të
saj, ajo ka qenë gjithnjë e lak-
muar nga faktorë të ndryshëm, si
Rusia për të nxituar dhe shkak-
tuar situata tensionuese. Ka për-
dorur dy mënyra, atë të diploma-
cisë së fuqishme për të treguar se
është viktimë dhe në rastin tjetër
kur shkakton viktima, si në rastet
e ngjarjeve në Parlamentin e Ma-
qedonisë, por edhe në Kosovë e
Shqipëri ku ka përdorur elemen-
te nxitëse”, thotë analisti. Ai shton
se faza e vështirë sapo ka filluar
dhe ngjarjet e fundit në Kosovë
ishin vetëm indikacionet fillesta-
re të problemeve eventuale të ci-
lat mund të kenë edhe pasoja më
të rënda. 

Të shtunën në mbrëmje bregu
i Liqenit të Ohrit kishte ndryshuar
pamjen, pasi që të reshurat e
rrëmbueshme kishin shkatuar
dyndje të dallgëve. Cikloni Alek-
sej ishte  bërë kërcënues për qy-
tetin e Ohrit. Rrugët dhe trotua-
ret e qytetit mbetën plotësisht nën
ujë nga dallgët e mëdha që vijnë
nga liqeni.

Sipas informacioneve rruga e
vjetër Ohër-Strugë në afërsi të ae-
roportit është mbushur me ujë
dhe mbeturina të cilat i kanë
hedhur valët e mëdha të liqenit

Situatë e ngjashme ishte edhe
në Strugë, ku uji i liqenit kishte
depërtuar nëpër rrugë e trotuare,
duke pamundësuar qarkullimin.
Një pjesë e madhe e Plazhit të Me-
shkujve, pjesë e parkut, portit dhe

shëtitorja pranë derdhjes së liqe-
nit janë përmbytur. Me ndërhyrjen
në kohë të marinës dhe njësitit të
zjarrfikësve të Strugë, u shpëtuan
2 anije dhe një helikopter. Për fat

të keq një anije e ankoruar pranë
digës është fundosur plotësisht.
Momentalisht janë hapur portat e
liqenit dhe po lëshohen 22 metra
kub ujë në sekondë në lumin Drin.

Nga ELEM-i thonë se situata e
shkarkimit të ujit është nën kon-
troll dhe nuk përbën rrezik.

Situata është normalizuar në
këto qytete dhe shërbimet komu-
nale po merren me tejkalimin e
pasojave nga përmbytjet.

Qendra për Menaxhim me Kri-
za (QMK) informon se pas motit
të ligë, gjendja në rajonin e Ohrit
- Strugës është normalizuar. Edhe
krahas derdhjes së akumulimit Gl-
loboçicë, nëpër rrjedhën e Drinit
të Zi nuk ka rrezik për shkaktim të
dëmit në rrugën Strugë - Dibër.

Deri në këtë moment nuk ka
paraqitje për dëme të shkaktua-
ra: përmbytje, rrëzim të drunjve,...,
ndërsa lëshimi i ujërave nga Liqe-
ni i Ohrit përmes Drinit të Zi është
në koordinim të vazhdueshëm me

ELEM-in.
"Subjektet kompetente tërësi-

sht e ndoqën gjendjen, në pajtim
me drejtimet të cilat paraprakisht
u dakorduan dhe pas qetësimit të
motit të ligë është vepruar drejtë
sanimit të pasojave dhe dëmeve
të shkaktuara. Më e prekur ishte
linja e bregut përgjatë lagjes Ka-
neo deri në rajonin qendror në
Ohër, ndërsa në Strugë pjesa e
plazhit të meshkujve dhe femra-
ve", kumtoi QRMK.

Niveli i Sateskës dhe Koselkës
është në rritje të vogël në kraha-
sim me ditët paraprake, por nuk
ka rrezik nga dalja prej shtrati.

Lidhur me funksionimin e in-
frastrukturës tjetër (kolektorë,
ujësjellësin, furnizimin me ujë),
nuk ka pasur ndërprerje

Dallgët e liqenit të Ohrit dalin nga brigjet

ZHVILLIMET NË KOSOVË, PASOJAT 

Serbia mund të destabilizojë
gjithë shqiptarët

Periudha e vështirë,
në të cilën Kosova
duhet të vazhdojë
dialogun me Serbinë
dhe kapacitetet e saj
për të menaxhuar
tensionet dhe situatat
konfliktuale, shihen
me skepticizëm nga
analistët. Sipas tyre,
efektet politike për
Maqedoninë, apo
rajoni në përgjithësi
do të jenë të
pashmangshme.
Madje, kjo situatë,
sipas tyre, mund të
përdoret nga Serbia,
që nëpërmjet Kosovës
të destabilizojë të
gjithë shqiptarët

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ndonëse pas raundit të ne-
gociatave në Vjenë, as ndërmjetë-
si i OKB-së, Nimic e as dy kryedi-
plomatët, Dimitrov e Kocias nuk
treguan se cilat ishin rezultatet
konkrete të takimit, mediat greke
publikojnë detaje. Sipas TV Sky
dhe Antena, Athina është tërhe-
qur nga kërkesa për emër të pan-
dashëm dhe të papërkthyeshëm,
por se në kthim kërkon që emri
të jetë erga omnes që do të
nënkuptonte ndryshim të Kush-
tetutës dhe veçanërisht të Nenit
49 të saj. Kështu shkruan edhe e
përditshmja Kathimerini.

Sipas burimeve diplomatike,
pengesat kryesore janë nenet ir-
redentiste të Kushtetutës së IRJM-
së dhe emri që do ta përdorë në

vend dhe jashtë vendit. Burimet e
njëjta thonë se Athina do ta kon-
sideronte marrëveshje nëse
Shkupi ndryshon Nenin 49 të Ku-
shtetutës, i cili u referohet qyte-
tarëve nga IRJM-ja në diasporë,
në mënyrë që të mos ketë irre-
dentizëm – shkruan Ekathimeri-
ni.

Ndonëse ky informacion
mbetet zyrtarisht i pakonfirmuar
dhe i pa-përgënjeshtruar, është e
paqartë se çfarë në të vërtetë do të
mund të kërkonte pala greke.
Neni 49 që parashikon se “Repu-
blika kujdeset për të drejtat e qy-
tetarëve të Republikës jashtë ven-
dit”, në vitin 1992 është plotësuar
me Amendamentin II, sipas të ci-
lit “Republika, me këtë rast, nuk

do të përzihet në të drejtat sovra-
ne të shteteve tjera dhe në punët
e tyre të brendshme”.

Pas takimit të mbrëmshëm,
mediat greke gjithashtu rapor-
tuan se Shkupi është i gatshëm
për ndryshime kushtetuese. Por
kjo nxiti reagime të menjëhersh-
me të Ministrit, Dimitrov dhe Mi-
nistrisë së Jashtme greke.

Procesi i çështjes së emrit
është në fazë delikate dhe speku-
limet e disa mediave janë të dëm-
shme. Qëndroj pas deklaratës
time publike dhe informoj opi-
nionin se nuk kam bërë ndonjë
brifing joformal shtesë – deklaroi
Ministër i JashtëmNikolla Dimi-
trov.

Asnjë burim diplomatik e as

ndonjë burim tjetër nuk ka thënë
se pala e Shkupit është e gatshme
të bëjë ndryshime të caktuara në
Kushtetutën e vendit. Përmendja
konkrete është provokim i qëllim-
shëm nga ana e secilës media që
e ka përcjellë informatën konkre-
te – thhuhet nga Ministria e Ja-
shtme e Greqisë.

Nga treshja e diplomatëve,
Nimic-Dimitrov-Kocias takimi i
mbrëmshëm u vlerësua si pozitiv
dhe progresiv, por se megjithatë
mbeten akoma vështirësi për t’u
tejkaluar. U paralajmërua një
takim tjetër pas Pashkëve, në të
cilin sipas Kociasit pritet të hidhet
“hapi i madh”. Ndërsa nuk përja-
shtohet mundësia që pos mini-
strave të jashtëm, të takohen
edhe kryeministrat e dy vendeve,
transmeton gazeta KOHA.

Ende nuk ka një përgjigje të
prerë se cila do të jetë e ardhmja e
kabinetit qeveritar të kryemintsrit
Zoran Zaev. Përderisa mediat
spekulojnë me terma “zgjerim” dhe
“rikonstruim”, partitë kryesore që e
përbëjnë aktualisht koalcionin nuk
i kanë zbuluar plotësisht planet e
tyre për performacëne ardhshme
qeverisëse. Por, fjalia e fundit “Jo me

çdo kusht” të shtunën  e kryemini-
strit Zoran Zaev ka shtuar dilemat
se ai po mendon që të heq dorë nga
zgjerimi i koalicionit qeveritar me
partitë e tjera, siç janë krahët e Lë-
vizjes BESA, sidomos ai i udhëhequr
nga Afrim Gashi, që ditëve të fundit
është proklamuar se do të jenë pje-
së e koalicionit.

Siç mëson INA, në BDI ka zëra
kundër zgjerimit të koalicionit dhe
se këto qëndrime kanë zënë ngu-

shtë edhe kreun e BDI-së, Ali Ah-
meti dhe njerëzit e tij që nuk duan
që oponenti i tyre më i ashpër poli-
tik të bëhet pjesë e bashkëqeveri-
sjes. Lëkundjet e Zaevit kanë ardhur
pas takimit disaorësh që ka pasur
me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti.

“Fillimisht e shfrytëzova rastin
të njoftojë për momentet më të reja
që kanë të bëjnë me çështjen me
Greqinë, me problemin që Greqia e
ka me emrin kushtetues tonin.

Folëm për reformat gjyqësore,
folëm për zgjerimin e koalicionit që
të bëjmë një shumicë parlamenta-
re më stabile, sepse Maqedoninë e
presin vendime të rëndësishme,
datën për nisjen e bisedimeve
thirrjen për NATO. Sigurisht se jemi
pajtuar, por jo me çdo kusht”, tha
Zaev.

Kryeministri premtoi se deri në
fund të këtij muaji do të zgjidh
rikonstruimin dhe se do të pëmbyl-
len negociatat, por asgjë konkrete.
Zvarritja e negociatave dhe çështjes
së zgjerimit po ndodhë ashtu sikur
me Aleancën për Shqiptarët, kur
shkuan edhe me muaj, kur më në
fund u ndanë Zaev – Sela, pas rezi-
stencës dhe refuzimit të BDI-së, që
ASH të qëndrojë në Qeveri me dy
deputetë. Siç mësohet, BDI ka thek-
suar se mund të sigurojnë edhe më
tej ndonjë deputetë në koalicion,
duke përjashtuar bisedimet me Lë-

vizjen BESA, e cila po kërkon hise
më të madhe të bashkëqeverisjes,
ato që i kishte ASH.

Ministria e Drejtësisë do ti takoj
LSDM-së, ndërsa BDI do të marrë
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
Këto dy dikastere do të ndërrohen
mes partnerëve të koalicionit, më-
son televizioni “1TV”, duke u thirrur
në burime qeveritare. Por nga ana
tjetër nuk dihet ende se kush do të
largohet nga postet e ministrave,
pasi që një gjë e tillë është para-
lajmëruar se do të ndodhë sidomos
me ministrat e LSDM-së, por kjo
nuk do të lë pa prekur edhe BDI-në.
Ajo që është definitive se Lëvizjes
BESA do ti ofrohet posti i
zv/kryeministrit për reforma dhe
ministria pa resor, që e mbante Ra-
miz Merko, por në lojë është edhe
ministria pa resor për transparencë
dhe media, transmeton gazeta
KOHA.

Albanofobia e
një publikimi!
Vargje me përmbajtje seksiste dhe
albanofobi mund të gjenden në
poezitë e një antalogjie,  botuar
nga Agjensia për Rini dhe Sport, si
pjesë e projektit “Poetët e rinjë”, që
u distribua gjatë uikendit në
kuadër të gazetës “Nova Makedo-
nija”. Ajo çka bie në sy është se re-
daktor i këtij publikimi është drej-
tori i kësaj Agjensie, Darko Kaevski.
Nuk është e qartë se si ka mundur
të kalojnë këto lëshimë kaq dra-
stike dhë të mos vërehen nga re-
daktori-drejtori. Ky skandal i
Agjencisë për Rini dhe Sport ka
marrë jehohë nëpër rrjetet sociale,
por kjo nuk mjafton që të denon-
cohet zyrtarisht dhe të merren
masa ndaj atyre që tolerojnë de-
vijime të tilla, që mund të shkak-
tojnë mosdurime ndëretnike.
Lidhur me këtë skandal, ka reaguar
vet Agjensia për të Rinjë dhe Sport,
duke sqaruar se përzgjedhjen e
poezive e ka bërë një komision i ja-
shtëm dhe Agjensia nuk ka patur
kurrfarë mbikqyrje. Kjo Agjensi
përms një komunikate distan-
cohet nga përmbajtja diskrimi-
nuese dhe e kualifikon si të papra-
nueshme, ndërkohë që pasojnë
hetimet për hulumtimin e fakteve
dhe arsyeve që kanë sjellë deri te
botimi i kësaj përmbledhje. Në
fund, sipas Agjencisë për të Rinjë
dhe Sport, opinion do të njoftohet
me masat dhe përgjegjësitë që do
të ndërmerren, transmeton gazeta
KOHA.

E ARDHMJA E KABINETIT TË KRYEMINTSRIT ZAEV

Zgjerim i koalicionit, apo me të vjetrën?
Çfarë epilogu do të
kenë përpjekjet e
partive për të
ndryshuar përbërjen e
tanishme të
koalicioneve qeveritare
dhe a ka lëkundje në
qëndrimet e Zaevit pas
takimit me kreun  e
BDI-së Ali Ahmeti, sa i
përket përfshirjes së
partive të tjera
shqiptare në kabinetin
qeverisës

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

ATHINA KËMBËNGULËSE RRETH EMRIT 

Të hiqen nenet “irredentiste”
të Kushtetutës

Sipas burimeve
diplomatike, pengesat

kryesore janë nenet
irredentiste të

Kushtetutës së IRJM-
së dhe emri që do ta

përdorë në vend dhe
jashtë vendit. Athina

kërkon që emri të jetë
erga omnes që do të

nënkuptonte
ndryshim të

Kushtetutës dhe
veçanërisht të Nenit

49 të saj
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 1 prill - Maqedonia si shtet nuk
ka patur kontrollë të imtësishëm se
çka futet në tregun vendor nga im-
porti paralel i barnave, ndërkohë që
mediat kanë zbuluar raste shokante
të qarkullimit të barnave të dyshim-
ta, të cilat madje janë furnizuar edhe
përmes tenderëve shtetërorë. Kate-
gori të caktuara të pacientëve kanë
konsumuar barna për të cilët kanë
konsideruar se janë të domosdo-
shëm, por që në fakt efekti i tyre ka
qenë me pasoja të padëshirueshme
për shëndetin e tyre. Krejt kjo doli në
pah para dy vitesh pasi u zbuluan
barna të dyshimta që ishin të parapa-
ra për trajtimin e kancerit të gjirit,
përbërësit e të cilëve asnjëherë nuk u
zbuluan. Problemi me barna të falsi-
fikuara është i përmasave globale,
kurse sa i përket Maqedonisë ky pro-
blem ka qenë i pranishëm më shumë
se katër vjet.

Se tregëtia me barna dhe prepa-

rate medicinalë kishte patur një pa-
rahistori jo të lavdishme, tregon edhe
praktika e anashkalimit të furnizue-
sve të drejtpërdrejt, siç ishte rasti me
prodhuesin Novartis, i cili ka një për-
faqësues në Maqedoni, dhe futja në
qarkullim të barnave përmes tende-
rit shtetëror, me çmime astronomike,
duke shkuar madje deri në 3500 euro
për terapi të caktuara. Edhe hulumti-
met e mëhershme tregojnë se ka ke-
qpërdorime të rënda nga institucio-
net, kurse qytetarët dalin më të
dëmtuarit, sepse ata janë përdorue-
sit e fundit, jeta e të cilëve shpesh
edhe vihet në rrezik. Këto barna të
dyshimta zakonisht gjenden në far-
macitë e vendit, të cilat furnizohen
me çmime të lira nga shitësit me shu-
micë dhe të njëjtat i shesin me çmim
më të lartë. Qeveria e mëparshme e

Gruevskit arsyetohej se importi para-
lel i barnave lejon ulje të çmimit të
ilaçit dhe bëhej fjalë për barnat të ci-
lat importoheshin nga Turqia, Brazi-
li e gjetiu. Dyshohet se 40 për qind e
barnave paralele të importuara - janë
të falsifikuar, kurse 99 për qind prej
tyre importohen vetëm nga Turqia
dhe nuk janë të sigurta. Gjithashtu,
edhe insulina e dyshuar, që përdorin
diabetikët, është zbuluar se impor-
tohet nga Brazili. Krejt ky kaos u
krijua pasi qeveria e mëparshme ini-
cioi ndryshimin e ligjit për barna (me
përfshirjen e vendeve të treta) që
lejonin futjen e barnave përmes im-
portit paralel, të cilat ishin të dyshim-
ta, pa adresë të vendit të origjinës
dhe pa specifikacion valid mbi
përbërësit e barnave. Sipas këtyre hu-
lumtimeve rezulton që tregu farma-

ceutik në Maqedoni nuk ka qenë
imun ndaj barnave të falsifikuara,
kurse shumë raste edhe janë paraqi-
tur në Prokurorinë Themelore Pu-
blike, por asnjëherë deri më tani nuk
ka patur një epilog gjyqësor që do të
penalizonte këto keqpërdorime.  Por
ajo që brengos është fakti se kjo prak-
tikë e importit paralel të barnave të
dyshimta vazhdon edhe sot kur kemi
një qeveri të re, ndonëse priten ndry-
shime në Ligjin për barna, i cili duhet
të rregulloj këtë sferë, duke paran-
daluar futjen e produkteve jocilëso-
re medicinal. Madje, edhe Avokati i
Popullit i ka rekomanduar Qeverisë
të bëjë ndryshime në Ligjin për bar-
na dhe preparate medicinal, me të
cilin do të konsolidoheshin praktikat
që garantojnë siguri dhe cilësi të bar-
nave që vijnë nga importi paralel.

Peshkopi i Kishës katolike në
Maqedoni Kiro Stojanov ka uruar
besimtarët e konfesionit katolik
për festën e pashkëve.

Ai tha se Pashkët janë festë për
ripërtëritjen e besimit i cili nuk na
largon por na afron deri tek njerzi-
mi i cili është plotësuar me fat dhe
mirëqenje. Sipas tij ditët e festimit
të pashkëve janë ditë të ngjalljes së
përgjegjësisë. Dëshiroj që për të
gjithë ne, festimi i ringjalljes së kri-
shtit ta ripërtërij fenë tone, u sh-
preh peshkopi i Kishës katolike
Kiro Stojanov. 

Ndërkohë një delegacion i lartë
qeveritar i Republikës së Maqedo-
nisë, i udhëhequr nga Oliver Spa-
sovski, të shtunën në mbrëmje ka
marrë pjesë në meshën e organi-
zuar me rastin e Pashkëve në një
klishë të Shkupit. Në katedralen e
“Shën Palit” në Tiranë, besimtarët
katolikë ndoqën meshën e vigjiljes
së Pashkëve, të udhëhequr nga ar-
qipeshkvi Xhorxh Frendo. Pashka
është festa më e madhe e krishtë-
rimit. Besimtarët mbajnë kreshmë
për 40 ditë, duke kufizuar ngrënien
e disa ushqimeve në kujtim të Jezu

Krishtit, i cili ia doli të mos dorë-
zohej dhe të qëndronte pa ngrënë
dhe pirë për 40 ditë.

Dreka e Pashkëve mbledh të
dielën të gjithë familjen për të fe-
stuar ngjalljen e Krishtit, me një
tryezë të mbushur plot me gati-
met më të mira. Ndërkohë Presi-
denti i Republikës, Ilir Meta ka
uruar të gjithë besimtarët katolikë
për Festën e Pashkëve. Kreu i Shte-
tit theksoi se “kjo ditë e bekuar e
Ringjalljes na kujton se e mira nuk
do të shuhet” dhe bëri thirrje “për
më shumë vëmendje dhe solidari-

tet ndaj shtresave në nevojë”. Edhe
në Kosovë u kremtuan Pashkët.
Gjatë mbajtjes së meshës në
vigjilje të Pashkës katolike,  Imzot
Dodë Gjergji  foli edhe kundër
kundër largimit të 6 gylenistëve
nga Kosova, raporton TCH. Ai u sh-
preh se dërgimi i tyre drejt Turqisë
është edhe një tregues për të ardh-
men e atyre që sipas tij prenë në
besë individë që deri dje cilësohe-
shin miq. “E si duket me atë çka
kemi dëgjuar sot, ndoshta këta që

kanë pre mikun në besë dje, nesër
do të jenë të gatshëm ta dorëzojnë
edhe kryeministrin”, u shpreh Ipe-
shkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji
gjatë meshës. Dodë Gjergji foli
gjatë meshës së mbajtur në kate-
dralen Shën Tereza në Prishtine
për një klimë të rëndë ne vend, ku
tashme dominon mosbesimi, dë-
shpërimi dhe konfliktualiteti. E
gjitha kjo sic u shpreh Imzot Dodë
Gjergji buron nga mungesa e da-
shurisë.

NP “Rrugët e Maqedonisë” këto ditë do të
nis punimet për asfaltimin e rrugës Saraj –
Grupçin. Ky projekt është i vitit 2018 që lidh
fshatrat shqiptare.

Banorët e fshatrave të Sarajit dhe komunës
së Zhelinës e mirëpresin nismën e rregullimit të
rrugës pasi me asfaltimin e kësaj rruge lehtë-
sohet edhe qarkullimi më i mirë.

“Është një punë e mirë, nëse fillon asfalti-
mi, sepse është shumë e prishur. Besojë se kjo
rrugë do të na ndihmojë që mos i prishim kerët
pasi u shkatërruan më” u shpreh një nga ba-
norët e Grupçinit.

Ndryshe NP “Rrugët e Maqedonisë” edhe
këtë vit do të investojë në shumë rrugë gjegjë-
sisht në komunat shqiptare.

“Vizair” 
me defekt,
ateron 
me sukses
Pak minuta para se të ate-
rojë në aeroportin e Shkupit,
është paraqitur një defekt në
motorin e avionit të “Vizzair”
që flutruonte në relacionin
Bazel-Shkup. Mirëpo kjo nuk
ka patur pasoja të rënda dhe
aeroplani ka zbritur me suk-
ses në pistë, transmeton ga-
zeta KOHA.
Agjensia e Fluturimeve Civile
ka dhënë detaje për mediat
mbi këtë defekt, duke njof-
tuar se natën vonë, në mes të
premtes dhe të shtunës, para
aterimit në pistë njëri prej
motorëve të avionit ka patur
defekt, që ka pamundësuar
ngritjen e sërishme të tij. Pi-
loti ka raportuar për rast të
jashtëzakonshëm, me ç’rast
menjëherë kanë reaguar au-
toritet kompetente të aero-
portit. Agjensia e Fluturime-
ve Civile sqaron se qysh ditën
në mëngjes është identi-
fikuar defekti dhe ekipet tek-
nike e kanë mënjanuar atë,
mirëpo, për shkaqe ende të
panjohura, defekti i njëjtë
është shfaqur sërish, por pa
pasoja më të mëdha për si-
gurinë e udhëtarëve,
ndërkohë që pasojnë hetime
të mëtejme mbi shkaqet e
këtij defekti, transmeton ga-
zeta KOHA.

Kremtja e Pashkëve
Besimtarët katolikë kremtojnë ditën e sotme Pashkët, që është momenti më i
madh në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike. Pashkët shënojnë ringjalljen e
Jezu Krishtit pas kryqëzimit, ringjallje që simbolizon besimin te Zoti, shpresën
për të gjithë besimtarët. 

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

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

Pritet të asfaltohet rruga Saraj-Grupçin

KAOS NË TREGUN FARMACEUTIKSipas hulumtimeve,
rezulton që tregu
farmaceutik në
Maqedoni nuk ka qenë
imun ndaj barnave të
falsifikuara, kryesisht
përmes importit paralel,
problematikë kjo që
duhet të rregullohet me
Ligj të ri nga Qeveria
aktuale 

Pasojat 
e importit 
paralel 

Koha
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Zejnulla VESELI 

Shkup, 1 prill - Ministri i Financave,
Dragan Tevdovski, tha së fundmi ka
kërkuar nga qeveria të shqyrtojë
propozimin e ri për vendosjen e ta-
timit progresiv përmes të cilit pa-
rashikohet që çdo qytetar që reali-
zon të ardhura mujore mbi 1000
euro, përveç tatimit personal të pa-
guaj edhe Tatimin e Vlerës së Sh-
tuar (TVSH)prej 18 për qind. 

Ky propozim më i ri nga fusha e
tatimeve, vjen pas kërkesës së Mini-
strisë së Financave që qytetarët të
cilët realizojnë të hyra vjetore mbi 1
milion denarë (rreth 17 mijë euro),
përveç pagesës së detyrueshme vje-
tore të tatimit personal prej 10 për
qind, nga fillimi i vitit 2019 do të
duhej të regjistrohen si tatim pa-
gues në Drejtorinë e të Hyrave Pu-
blike dhe të paguajnë e dhe TVSH-
në prej 18 për qind.

PSE KY TATIM I DYFISHTË I
QYTETARËVE?

Propozimin e fundit të Ministri-
së së Financave për vendosjen e dy
normave të reja tatimore 10 për
qind të tatimit personal dhe plus 18
për qind, nëse të hyrat janë mbi
1000, ekspertët e kualifikojnë si ta-
tim të dyfishtë të qytetarëve.

Eksperti ekonomik Visar Ademi
thotë se problem kyç i këtij propozi-
mi është se kush nga qytetarët do të
paguajnë TVSH-në, nëse kanë rea-
lizuar të hyra shtesë përveç rrogës
në vlerë prej 1000 eurove. 

“Kur të gjitha parametrat eko-
nomik tregojnë për pasqyrë të
rëndë sociale të qytetarëve, nuk
është e arsyeshme vendosja e ma-
sës prej 18 për qind për ato para të
cilat qytetari vetëm së njëherë ka
paguar tatim personal në vlerë prej
10 për qind”, thotë Ademi. Kjo qeve-
ri sipas ekspertit Ademi propozon
masa të njëjta sikur edhe qeveria e
mëparshme VMRO-BDI. 

“Me 1000 euro të hyra mujore
nuk mund të llogaritet i pasur një
qytetar i Maqedonisë, të cilit shteti
ia heqë rreth 30 për qind të fitimit.

Mendoj se ky është një veprim i ga-
buar sepse kur qeveria propozon
masa të këtilla, ajo këto i merr copy-
past nga ligjet e vendeve me zhvil-
lim më të lartë ekonomik si Dani-
marka, Norvegjia apo Suedia ku të
hyrat vjetore vetëm nga pagat
mujore për një të punësuar në këto
shtete mund të shkojnë deri më 50
mijë euro, e jo si në Maqedoni kur
pjesa më madhe e të punësuarve
në Maqedoni mesi arrijnë të kenë

një rrogë vjetore deri më 2800 euro.
Me këtë ligj qeveria po tenton t’i
detyrojë vetëm 2 për qind e qyte-
tarëve të Maqedonisë të cilat reali-
zojnë të hyra mujore plotësuese
mbi 1000 euro përveç rrogës mujo-
re që marrin dhe se këta janë një
numër shumë i vogël. Të gjithë këta
janë njerëz të afërt me partitë në
pushtet dhe se ata sërish do të
gjejnë mënyra se si të fshehin të
gjitha të hyrat plotësuese që ata

realizojnë nga shumë resurse tjera
siç janë tregtimi në bursa, dhënie e
banesave ne qira apo lokaleve afari-
ste”, thotë Ademi. 

TATIM PËR ATA QË KANË 
RRITUR PASURINË

Ky propozim, vlerëson Visar
Ademi, aspak nuk do të rrisë num-
rin e qytetarëve që do ti deklarojnë
të të hyrat plotësuese mbi 1000, siç
pretendon qeveria, por këta perso-
na kushtimisht thënë janë njerëz
të afërt me pushtetin të cilët deri
më sot kanë gjetur mënyra të ndry-
shme se si të fshehin të hyrat plotë-
sues të realizuara brenda vitit dhe të
mos paguajnë tatim të njëjtën gjë
do ta bëjnë edhe të ardhmen. 

“Me këto masa tatimore që po
propozon qeveria aktuale dëshiron
të tregojë vetëm atë frymën social
demokrate, mirëpo kjo nuk do të
thotë t’i tatimosh të gjithë qyte-
tarët, por të merresh vetëm me ata
qytetarë të pasur sepse po them
edhe njëherë se i pasur më të hyra
prej 1000 euro në muaj nuk bëhesh
i pasur, dhe se ky lloj tatimi duhet të
bëhet për ata njerëz të cilët 10 vitet
e fundit kanë rritë pasurinë e tyre
me miliona euro, të cilët jo vetëm që
nuk kanë paguar tatime por të njëj-
tat para i kanë të deponuara në
bankat e vendeve të rajonit ku janë
të sigurta. Kjo do të thotë se po këta
njerëz të cilët realizojnë të hyra sh-
tesë mbi 1000 euro ata tani më
kanë kanalet e tyre se në cilat banka
në vendet e rajonit t’i deponojnë fi-
timet vjetore dhe të mos paguajnë
tatim siç propozon qeveria aktuale”,
thotë Visar Ademi ekspert ekono-
mik. 

Pakënaqësitë rreth konkursit të
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
për regjistrimin e nxënësve nëpër
shkollat e mesme në vitin e ardh-
shëm shkollor 2018/2019 janë sh-
prehur menjëherë. Pas publikimit
tç konkursit të shtunën nga ana e
MASH-it ka reaguar zëvendësdrej-
tori i shkollës së mesme të kimisë
“Marija Kiri Sklodovska”- Shkup, Ve-
dat Mustafa për zvogëlimin e para-

leleve në shqip ne këtë shkollë. Mu-
stafa për gazetën KOHA thotë se
bazuar në përvojat dhe kërkesat që
dalin çdo vit nga maturantët kanë
kërkuar të hapen më shumë parale-
le në drejtimet për teknik labora-
torik medicinal dhe për optik të syve
pasi janë të vetmet në gjuhën shqi-
pe, një gjë të tillë ua ka mohuar
MASH-i.

“Ne si shkollë kemi kërkuar 6
paralele për vitin shkollor
2018/2019. Nga MASh-i na kanë

lejuar vetëm 5 paralele me drejti-
met dhe profilet e njëjta si vitin e ka-
luar. Te ne momentalisht i kemi të
hapura këto profile: Teknik i labora-
torisë - medicinal, teknik i optikës së
syve, teknik i kimi-teknologjisë, sa-
nitar medicinal. Po të njëjtat profi-
le do ti hapim edhe këtë vit shkollor
edhe pse kemi nevojë për me tepër
paralele në profilin teknik labora-
torikë- medicinal dhe teknik i op-
tikes së syve meqë interesimi në
këto profile është shume i madh,

sepse këto drejtime janë vetëm ne
shkollën tonë me mësim ne gjuhën
shqipe”, tha Mustafa. Ndryshe, të
shtunën Ministria për Arsim dhe
Shkencë e Republikës së Maqedoni-
së ka publikuar Konkursin për regji-
strimin e nxënësve në shkollat e
mesme publike për vitin shkollor
2018/2019. Në bazë të konkursit,
Shkolla e mesme e Qytetit të Shku-
pit “Marija Kiri Sklodovska”, ka vend
për 544 nxënës në 16 paralele (374
nxënës në 11 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase dhe 170
nxënës në 5 paralele me mësim në
gjuhën shqipe). Në këtë shkollë në
drejtimin e gjimnazit pranohen 68
nxënës të shpërndarë në dy para-
lele me mësim në gjuhën maqedo-
nase. Në drejtim kimi- teknologji
pranohen 204 nxënës në 6 paralele,
prej tyre 2 paralele maqedonisht ku
pranohen 68 nxënës dhe një parale-
le shqip ku pranohen 34 nxënës, ky

drejtim është program mësimor 4
vjeçar, ndërsa konkurrenti duhet të
ketë minimum 45 pikë. Drejtimi
teknik i procesit prodhues është
drejtim 4 vjeçar hapen dy paralele
me 68 nxënës në gjuhën maqedo-
nase dhe një paralele me 34 nxënës
në shqip, pikët e nevojshme janë
45. Në drejtimin shërbimet perso-
nale hapen 3 paralele apo gjithsej
pranohen 102 nxënës, prej tyre tek-
nik për optik të syve një paralele me
34 nxënës shqiptar dhe dy paralele
me 68 nxënës maqedonas, edhe ky
është drejtim katër vjeçar me mi-
nimum 60 pikë.

Zëvendës drejtori i kësaj shkol-
le gjithashtu paralajmëroi se gjatë
këtij muaji do të vizitojnë gjitha
shkollat fillore të Shkupit dhe fsha-
trave përreth ku do ti njoftojnë ma-
turantët me mundësitë dhe drejti-
met që ofrojnë për vitin e ardhshëm
shkollor 2018/2019. (A. Xhoni)

PAKËNAQËSI NGA KONKURSI I MASH

Në Shkollën e Kimisë, një paralele shqipe më pak!

TATIMI I DYFISHTË

Në fokus vetëm qytetarët e pasur
Propozimi i fundit i
Ministrisë së Financave
për vendosjen e dy
normave të reja
tatimore 10 për qind të
tatimit personal dhe
plus 18 për qind, nëse të
hyrat janë mbi 1000,
nga ekspertët
ekonomik kualifikohet
si tatim i dyfishtë i
qytetarëve. Sipas tyre,
ky lloj tatimi duhet të
bëhet për ata njerëz të
cilët 10 vitet e fundit
kanë rritur pasurinë e
tyre me miliona euro 

Konkursi sivjetmë i MASH
ka lënë sërish jashtë
planifikimit një paralele në
gjuhën shqipe në shkollën
e mesme të kimisë “Marija
Kiri Sklodovska” në Shkup,
kërkesë kjo e bërë tashe
disa vjetë nga zv.drejtori
dhe arsimtarët shqiptarë të
kësaj shkolle

NUK JE I PASUR ME 1000 EURO TË ARDHURA MUJORE! 

“Me 1000 euro të hyra mujore nuk mund të llogaritet
i pasur një qytetar i Maqedonisë, të cilit shteti ia
heqë rreth 30 për qind të fitimit. Mendoj se ky është
një veprim i gabuar sepse kur qeveria propozon
masa të këtilla, ajo këto i merr copy-past nga ligjet e
vendeve me zhvillim më të lartë ekonomik si
Danimarka, Norvegjia apo Suedia ku të hyrat vjetore
vetëm nga pagat mujore për një të punësuar në këto
shtete mund të shkojnë deri më 50 mijë euro, e jo si
në Maqedoni kur pjesa më madhe e të punësuarve
në Maqedoni mesi arrijnë të kenë një rrogë vjetore

deri më 2800 euro. Me këtë ligj qeveria po tenton t’i
detyrojë vetëm 2 për qind e qytetarëve të
Maqedonisë të cilat realizojnë të hyra mujore
plotësuese mbi 1000 euro përveç rrogës mujore që
marrin dhe se këta janë një numër shumë i vogël. Të
gjithë këta janë njerëz të afërt me partitë në pushtet
dhe se ata sërish do të gjejnë mënyra se si të fshehin
të gjitha të hyrat plotësuese që ata realizojnë nga
shumë resurse tjera siç janë tregtimi në bursa,
dhënie e banesave ne qira apo lokaleve afariste”,
thotë eksperti ekonomik, Visar Ademi.  

Koha
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 1 prill – Krijimi i politikave ar-
simore, analizuar nga këndvështri-
mi i politikave të regjistrimit të
nxënësve në shkollat e mesëm mbe-
tet i pandryshuar tani e shumë vite,
pa përjashtuar këtu krahasimet mes
viti të kaluar dhe këtij viti. Konkursi
për regjistrimin e nxënësve në shkol-
lat e mesme për vitin 2018/2019
është thuajse një “copy paste” i
konkursit të një viti më parë, me
përjashtime shumë të vogla  dhe
krejtësisht periferike, të cilat nuk
prekin as esencën dhe as filozofinë
edhe ashtu të vjetërsuar të mënyrës
së regjistrimit të nxënësve në arsi-
min e mesme. 

Nga viti 2017 sikurse dihet në
Maqedoni arsimi i mesëm është i
obliguar me Ligj, ndërsa edhe
përkundër kësaj regjistrimi bëhet
sipas kritereve identike të regjistri-
mit të nxënësve para se ky nivel
shkollimi të jetë i obligueshëm. Pra,

me Konkurs dhe me testime kuali-
fikuese për nxënësit me pikë të bara-
barta në shkolla ku numri i kandi-
datëve është më i madh se numri i
vendeve të caktuara me Konkurs.
Përveç kësaj, MASH vazhdon edhe
më tej me politika të dyfishta, të ci-
lat e mbajnë të lidhur me të ka-
luarën diskriminuese të regjistrimit
dhe përgjithësisht krijimit të poli-
tikave arsimore. Edhe në Konkursin
e shpallur ditë më parë,  nga ana e
MASH-it nuk mungon fryma e dhë-
nies së mundësive më të mëdha për
paralelet me mësim në gjuhën ma-
qedonase dhe më pakësim it të aty-
re mundësive për nxënësit shqip-

tarë. Konkretisht nga mbi 32 për
qind sa është numri i gjysmëmatu-
rantëve shqiptarë, me Konkursin për
regjistrimin në shkollat e mesme,
për paralelet e mesme me mësim
në gjuhën shqipe ofrohen 28.6 për
qind e atyre vendeve. Ndërkaq, për
rreth 64 për qind të gjysmë matu-
rantëve maqedonas ofrohen 68.4
për qind e vendeve. Vendet e mbetu-
ra janë për paralelet me mësim në
gjuhën turke dhe serbe. Në 103
shkollat e rregullta publike në Ma-
qedoni, të karakterit komunal dhe
shtetërore, sipas Konkursit të këtij
viti do të këtë 35.088 vende të
shpërndara në 1.032 paralele. Këtu

nuk llogariten shkollat speciale , pik-
sure është Akademia e Sportit (për
të cilën do të ketë Konkurs special)
dhe katër shkollat speciale për
nxënësit me nevoja të veçanta, tre
prej të cilave janë në Shkup dhe nj
në Shtip. Të të katër shkollat specia-
le të nxënësve me nevoja të posaç-
me mësimi zhvillohet vetëm në
gjuhën maqedonase, ndërsa në ma-
qedonisht janë pjesa dërmuese
edhe e paraleleve të Akademisë së
Sportit. Pra, janë ende më të forta
gjasat për thellimin e hendekut mes
ofertës që bën MASH-i për paralelet
sipas gjuhëve në të cilat zhvillohet
mësimi, ose ende më shuam do të

rritet mundësia për shkollim në
gjuhën maqedonase dhe ende më
tepër do të zvogëlohet kjo mundësi
për shkollim në gjuhën shqipe.

Pabarazia në ofertë do të thotë
politika të pabarabarta ose munge-
sa e barazisë në mundësitë që krijon
shteti për shkollim në nivelin e me-
sëm. Pa hyrë në detajet e cilësisë
dhe nevojave të tregut të punës viza-
vijë llojit dhe drejtimeve që jepen
për regjistrim të nxënësve (çdo herë
të krahasuar sipas gjuhës në të cilën
ndahen paralelet) ndarja jo e drejt e
paraleleve me Konkursin e regjistri-
mit është mese i dukshëm edhe në
numra. Kështu, nga 1.032 paralelet
që janë planifikuar të formohen në
vitin shkollor 2017/2018, në gjuhën
maqedonase janë 706 paralele ose
68.4 për qind, në gjuhën shqipe janë
planifikuar 296 paralele ose 28.6 për
qind, në gjuhën turke 29 paralel ose
2.8 për qind dhe në gjuhën serbe i
paralele ose 0.7 për qind. Ka të
paktën 20 vjet që paralele me më-
sim në gjuhën serbe nuk është for-
muar asnjëherë e megjithatë MASH
vazhdon të mos e largon nga
Konkursi ashtu sikurse ka shumë pa-
ralele maqedonase që nuk for-
mohen asnjëherë në vendbanimet
shqiptarë por që MASH nuk i heq
nga konkursi për asnjë vit.

Zejnulla VESELI

Shkup, 1 prill – Pas transferimit të
pushtetit, bizneset dhe qytetarët
kishin shpresa të mëdha në për-
mirësimin e biznes klimës dhe
mirëqenies sociale por tani edhe
pas gati 9 muajve qeverisje nga
LSDM-ja dhe BDI-ja, kompanitë
aspak nuk e ndjejnë përmirësimin
e gjendjes ekonomike ndërsa qyte-
tarët ankohen se jetojnë njëjtë
sikur para 1 viti për shkak se masa-
ve të cilat po i merr kjo qeveri të
cilat masa nuk po shkojnë drejt
përmirësimit apo rritjes ekono-

mike.  Mirçe Çekrexhi, biznesmen
dhe anëtar i Lidhjes së Odës Eko-
nomike të Maqedonisë  thotë se
sektori i biznesit privat edhe më
tej mbetet jolikuid sepse proble-
met e ekonomisë vendore plot një
dekadë janë të njëjtat dhe shteti
shumë pak bënë në përmirësimi e
jolikuiditetit edhe për shka të mos
marrjes së masave që kanë për
qëllim të ndihmon kompanitë
vendorë të jenë likuide. “Gjith-
monë kemi thënë se administrata
shtetërorë dhe ende mbaj qëndri-
min e njëjtë se administrata sh-
tetërore është gjeneratore e jo-
likuiditetit për shkak se pikërisht
ndërmarrjet shtetërore janë ato
të cilët vazhdojnë të mos pa-
guajnë borxhet me kohë ndaj biz-
nesit privat. Tani po flitet për
reforma tatimore. Megjithatë afa-
ristët e Maqedonisë, sektori real
është i stërngarkuar me tatime
dhe e ka vështirë të fillojë me cik-
lin e investimeve të reja. E para
për shkak se fitimi i firmave ven-

dore është shumë i vogël sepse
më shumë se gjysma e këtij fitimi
shkon jashtë vendit e kompanitë
më profitabile janë ato të huajat
që punojnë në Maqedoni”, thotë
Mirçe Çekrexhi, biznesmen dhe
anëtar i Lidhjes së Odës Ekono-
mike të Maqedonisë. 

Edhe Menderes Kuqi. bizne-
smen dhe  anëtar i Odës Ekono-
mike të Maqedonisë Veriperëndi-
more shprehet se kompanitë
private 10 vitet e fundit i mbije-
tojnë krizës ekonomike pa përk-
rahjen e shtetit, luftojnë me at pak
kapital të vetin që kanë. ”Nuk po
ndjehen kushtet më të mira e të
bërit biznes. Borxhet që shteti ka
ndaj firmave private edhe më tej i
vonon ndërsa përfitimet e një
kompanie kur ka vonese të pagesa-
ve për të punuar në vazhdimësi
detyrohet të futet në kredi.”Kjo
krizë zgjatë 10 vite dhe ka ndikuar
shumë negativisht në punën e fir-
mave nga sektori privat i biznesit.
Këto pasoja ende i ndjen komuni-

teti i biznesit privat. Punët e këqija
vijnë shpejtë  por është shumë
rëndë të tejkalohen. Duhet kohë
që këto përmirësime t’i ndjejnë
bizneset në Maqedoni. Ky trend
negativ më duket se kompanitë
private do ta ndjejnë edhe një
kohë të gjatë”, thotë Menderes
Kuqi, biznesmen privat. 

Shpresat se në Maqedonia po
përmirësohen parametrat ekono-
mik për fat të keq po i ndjenë
vetëm shteti dhe at në letër për-
mes të dhënave që po i publikon
Enti Statistikor se në çerekun e
parë të këtij viti kemi rritje ekono-
mike dhe se ekonomia po shkon
drejt stabilitetit. “Kur prezantohen
të dhënat statistikore duhet të
bëhen publike informata për tërë
vitin e jo vetëm për një 3 mujor.
Për fat të keq vitin 2017  e mba-
ruam si vit më të keq ekonomik,
më të dhëna brengosëshe të rritjes
ekonomike prej 0 për qind. Këto të
dhëna aspak nuk japin shenja se
po ringjallet ekonomia e vendit

por shuan shpresat se ekonomia
mund të shënon rritje ekonomike
por përkundrazi mund të kemi rë-
nie edhe më të larta”, thotë Fatmir
Bytyçi, ekspert ekonomik. Këtë
konstatim Bytyçi e mbështet me
faktin se rritja ekonomike e projek-
tuar për këtë viti në masë të madhe
varet nga klima politike e cila ende
është prezentë në vend dhe po bal-
lafaqohet me sfida të shumta duke
lenë anash të gjitha premtimet për
përkrahje financiare të kompanive
dhe lehtësime tatimore për qyte-
tarët.”Jemi dëshmitarë të një parla-
menti jo funksional i cili nuk ka
asnjë mundësi reale që të miraton
ligje që janë shumë të rëndësish-
me për përmirësimin e situatës
ekonomike në vend. Javën që vjen
Parlamenti duhet ta miraton Ligjin
për përkrahje financiare të investi-
me për bizneset vendore por mbe-
tet të shohim se do të arrihet kon-
sensus mes partive dhe ky ligj të
miratohet nga parlamenti. Për
këtë shkak vlerësoj se të gjithë këta
indikatorë luajnë rol pozitiv në
rritjen ekonomike të vendit, por
duhet shteti të këtë kujdes mos të
dështon në  përkrahjen e biznesit
dhe sërish të kemi edhe një vit te
keq ekonomik  siç e kishim
përgjatë vitit 2017”, thotë Fatmir
Bytyçi, ekspert ekonomik. 

RRITJE EKONOMIKE DHE MIRËQENIE  SOCIALE 

Vetëm në letër
Pas gati 9 muajve
qeverisje nga LSDM-ja
dhe BDI-ja, kompanitë
vendore aspak nuk e
ndjejnë përmirësimin e
gjendjes ekonomike
ndërsa qytetarët
ankohen se jetojnë njëjtë
sikur para 1 viti për shkak
se masave të cilat po i
merr kjo qeveri të cilat
masa nuk po shkojnë
drejt përmirësimit apo
rritjes ekonomike

MANGËSITË E KONKURSIT TË  MASH-it

Në shpërputhje me përqindjet
reale të nxënësve

Vendet e ndara për
nxënësit shqiptarë,
maqedonas, turq dhe
serbë nuk
korrespondojnë me
përqindjet reale të tyre.
Për mbi 32 për qind
gjysmëmaturantë
shqiptarë ofrohen 28.6
për qind e vendeve,
ndërsa për rreth 64 për
qind maqedonas
ofrohen 68.4 për qind e
vendeve  

Koha
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Në bazë të nenit 27 të Ligjit për standardin e nxënësve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë ”numër 52/05, 117/08 ,17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 dhe 30/16), Rregullores për mënyrën dhe procedurën e 
pranimit të nxënësve në konviktet publike të nxënësve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “numër  55/10, 49/11, 50/15, 59/16 dhe 41/17) dhe Rregullores për mënyrën dhe realizimin e së drejtës për akomodim në 
konviktet për nxënësit e akademisë për sport nr. 20-6066/1 të datës 22.03.2016, MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS , shpall  
 

KONKURS  
Për pranimin e nxënësve në konviktet publike të nxënësve në Republikën e Maqedonisë  

Për vitin shkollor  2018/2019  
 
Në vitin shkollor  2018/2019 në konviktet publike të nxënësve do të pranohen për akomodim dhe ushqim nxënësit nga arsimi i mesëm dhe atë  : 
 

Numri rendor  KONVIKTI I NXËNËSVE  QYTET/KOMUNË 
Numri i shtretërve për vitin shkollor  2018/2019  

Gjithsej   Për vitin e 
 I    Për vitin II  Për vitin III   Për vitin   IV 

1 “Mirka Ginova ” Manastir  280 80 70 70 60 
2 “Lazar Lazarevski” Veles  221 60 60 51 50 
3 “Branko Stanoeviq  ” Gostivar  200 70 50 40 40 
4 “Krste P. Misirkov ” Kavadar 100 40 30 15 15 
5 “Profesor Mijalkoviq ”  Kumanovë  120 30 30 30 30 
6 “Mitko Penxhukliski ” Kratovë  45 15 10 10 10 
7 “Boro Menkov ” Kriva Pallankë  60 15 15 15 15 
8 “Shën Naumi i Ohrit ” Makedonski Brod  60 20 15 15 10 
9 “Vanço Pitoshevski ” Ohër  135 50 40 25 20 
10 “Koço Racin ” Sveti Nikole  106 46 20 20 20 
11 “Dimitar Vllahov ” Strumicë  88 30 20 20 18 
12 ““Vëllezërit Milladinovci ” Strugë  140 50 30 30 30 
13 “Zdravko Cvetkovski ” Shkup 410 110 110 110 80 
14 “Dr Pançe Karagjozov ” Shkup  103 30 30 25 18 
15 “Shën Naumi i Ohrit” Shkup 75 30 25 20 0 
16 “Dimitar Vllahov” LMP  Shkup 77 20 20 20 17 
17 “Partenie Zografski ”  Shkup 210 70 50 50 40 
18 “Iskra” Shtip  100 40 30 30  

 
 Prioritet gjatë pranimit të nxënësve në Konviktet publike të nxënësve do të kenë nxënësit të regjistruar në vitin e I, II, III dhe IV në Shkollën e mesme shtetërore Akademia për sport në Shkup dhe paralelet e disperzuara të 

kësaj shkolle në qytetet tjera të Republikës së Maqedonisë. 
 
I. KUSHTET E PRANIMIT  
Të drejtën për pranim në konviktet publike të nxënësve kanë nxënësit që i plotësojnë kushtet si vijon: 
1. Të jenë të regjistruar si nxënës të rregullt në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2018/2019; 
2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë ; 
3. Të jenë të regjistruar në plan dhe program mësimor e të mos jetë i përfaqësuar në komunën/rajonin, 
gjegjësisht Qytetin e Shkupit ku nxënësi ka vend të përhershëm të jetesës ; 
4. Shkolla ku është i regjistruar nxënësi të jetë e larguar  së paku 25 kilometra nga vendi i përhershëm i 
jetesës dhe të ketë të organizuar transport publik ; 
5. Shkolla ku është regjistruar nxënësi të jetë e larguar së paku 10 kilometra nga vendi i përhershëm i 
banimit dhe nuk ka të organizuar transport publik. 

I. 1.  
Të drejtë për pranim në konviktet publike për nxënës kanë nxënësit e regjistruar në Akademinë për 
sport në Shkup, të cilët i plotësojnë kushtet në vijim: 
1. Të jenë të regjistruar si nxënës të rregullt në Akademinë për sport në Shkup në vitin shkollor 
2018/2019; 
2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
3. Të jenë me vendbanim ndryshe nga vendi në të cilin gjendet Akademia për sport edhe nëse në 
komunën/rajonin në të cilin nxënësi jeton nuk realizohet plan mësimor për sport për të cilin nxënësi 
është i regjistruar. 
I. 2.  
Nxënësit të cilët janë me vendbanim ndryshe nga vendi ku është akademia e sportit dhe nëse në vendin 
ku jeton nxënësi nuk realizohet plan mësimor për sport për të cilin nxënësi është i regjistruar, mund të 
konkurrojnë nëse:  
- ka nevojë për trajnime të nxënësit në sportin e zgjedhur, për çka dorëzon vërtetim nga akademia për 
sport ku është i regjistruar, 
- nxënësi është anëtar i përfaqësueses nacionale të sportit nga sporti i zgjedhur, për çka dorëzon 
vërtetim nga përfaqësuesja nacionale e sportit ku është anëtar dhe/ose 
 - prindi, gjegjësisht kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit, ka ndërruar vendin e banimit, gjegjësisht 
vendin e qëndrimit, për çka dorëzon dëshmi përkatëse nga organi kompetent i drejtorisë.  

II. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES 
Nxënësit të cilët paraqiten në Konkurs duhet të plotësojn kërkesë elektronike në internet faqen 
www.konkursi.mon.gov.mk. 
Nxënësit mund të konkurojnë për akonodim në konvikt duke përmendur emrin e konviktit dhe si alternativ në 
tjetër konvikt duke përmendur emrin e konviktit nëse në konviktin e parë të zgjedhur janë mbushur të gjitha 
vendet. 
Nxënësit të cilët në mënyrë elektronike janë paraqitur më shumë herë, valide do të llogaritet kërkesa e fundit, 
para dorëzimit të dokumenteve të nevojshme nga Kapitulli III. 
Afati për aplikim në formë elektronike nxënësit të cilët janë regjistruar në vitin II, III, IV fillon prej 25.06.2018 
dhe zgjat deri 01.07.2018. 
Afati për aplikim në formë elektronike nxënësit të cilët janë regjistruar në vitin I fillon prej 04.07.2018 dhe 
zgjat deri më 10.07.2018. 
Nxënësit, të cilët kanë dërguar kërkesë në formë elektronike, dokumentacionin e kompletuar ta 
dorëzojnë prej 04.07.2018 deri më 15.07.2018 në Ministrinë e arsimit dhe shkencës, në përputhje me 
terminin e fituar për dorëzimin e dokumenteve, të fituar nga Ministria.   
Nxënësit me nevoja të vecanta arsimore të cilët janë të vendosur në konviktet "Iskra" Shtip, "Partenija 
Zografski" Shkup, Dimitar Vlahov Shkup dhe "Shën Naum i Ohrit" Shkup, nuk plotësojnë kërkesë 
elektronike dhe dokumentacionin e dorëzojnë te Ministria e arsimit dhe shkencës prej 04.07.2018 deri 
më 15.07.2018. 
Pas shpalljes së listave me nxënësit e ranguar nëpër konvikte, nxënësit kanë të drejtë për ankesë në afat prej 
3 ditë e cila dorëzohet te Ministria e arsimit dhe shkencës. 
Nëse mbesin vende të lira në konvikte të caktuara, paraqitja elektronike do të jetë aktive prej 28.07.2018 
derisa të ketë vend të lirë, për cka Ministria e arsimit dhe shkencës në ueb faqen e saj vazhdimisht do të 
publikojë lista për nxënësit e pranuar nëpër konvikte. 
III. DOKUMENTET E NEVOJSHME  
1.   Numër identifikimi nga kërkesa elektronike e plotësuar me sukses;  
2.   Kërkesë për akomodim në konvikt; 
3.  Vërtetim nga shkolla e arsimit të mesëm se është nxënës i rregullt; 
4. Kopje të dëftesave për arsimin e mbaruar nga vitet paraprake shkollore ( nxënësit që regjistrohen për herë të parë 
në arsimin e mesëm të obligueshëm dorëzojnë të dëftesave të klasave  VI, VII, VIII dhe  IX); 
5.   Deklaratë nga prindi-përkujdesësi i kandidatit për numrin e anëtarëve të familjes ; 
6. Vërtetim për të ardhurat personale të anëtarëve të familjes  (vërtetim për neto rrogën e fundit të paguar, çek nga 
pensioni apo ndihma sociale, dokument për prind të vdekur , nëse janë të papunë të dorëzojnë vërtetim nga 
Agjencia për punësim nga komuna kompetente ); Vërtetim nga vëllai /motra  (nëse nxënësi/studenti  dorëzohet 
vërtetim prej shkolle/fakulteti, nëse janë të punësuar  dorëzohet vërtetim nga Agjencia për punësim i komunës 
përkatëse , për moshën parashkollore dorëzohet kopje nga certifikata e lindjes); 
7.   Vërtetim mjekësor nga mjeku amë për gjendjen shëndetësore të nxënësit; 
8.  Deklaratë nga prindi- përkujdesësi i kandidatit se në tërësi do të shlyejë harxhimet për dëmet eventuale që do të 
bëhen nga ana nxënësit dhe  
9.  Kopje të vërtetimit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë. 

Dokumentet-formularët e nevojshme  (për pikat  1, 4 dhe  7) për pjesëmarrje në Konkurs,  kandidatët mund ti marrin 
në konviktet publike të nxënësve dhe në internet faqen zyrtare  www.mon.gov.mk, ku është shpallur Konkursi.
  
Ministria e arsimit dhe shkencës me detyrë zyrtare siguron të dhëna për shtetësi në Republikën e Maqedonisë nga 
Ministria e punëve të brendshme. 
III.1 
Për nxënësit e rregullt të regjistruar në akademinë për sport: 
1.  Numër identifikimi nga kërkesa elektronike e plotësuar me sukses;  
2.  Kërkesë për akomodim në konvikt; 
3.  Vërtetim nga Akademia për sport se është nxënës i rregullt (për nxënësit e vitit të dytë, të tretë dhe të 
katërt të arsimit të mesëm, ndërsa nxënësit që janë regjistruar për herë të parë në akademinë për sport këtë 
vërtetim do ta dorëzojnë pas regjistrimit në akademinë për sport);  
4. Deklaratë nga prindi-kujdestari i nxënësit se në tërësi do të paguajë shpenzimet për dëmet e bëra 
eventuale nga ana e nxënësit dhe  
5. Dëshmi të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.  
Dokumentet e nevojshme – formularët (për pikat 1 dhe 3) për pjesëmarrje në Konkurs, kandidatët mund ti 
marrin në konviktet publike për nxënës dhe në internet faqen oficiale www.mon.gov.mk, ku është publikuar 
Konkursi.   
Nxënësit e regjistruar në Akademinë për sport në Shkup që konkurrojnë në pajtim me pikën I. 2 të këtij 
Konkursi enkas duhet të dorëzojnë: 
1. vërtetim nga akademia për sport se nxënësi ka nevojë për trajnime për nxënës në sportin e zgjedhur; 
2. vërtetim nga përfaqësuesja nacionale e sportit se nxënësi është anëtar dhe/ose  
3. dëshmi nga organi kompetent se prindi, gjegjësisht kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit, ka ndërruar 
vendin e banimit, gjegjësisht vendin e qëndrimit. 
Ministria e arsimit dhe shkencës me detyrë zyrtare siguron të dhëna për shtetësi në Republikën e Maqedonisë nga 
Ministria e punëve të brendshme. 
IV. MËNYRA DHE PROCEDURA E PRANIMIT  
Mënyra dhe procedura e pranimit të nxënësve në konviktet publike të nxënësve , si dhe kushtet për akomodim dhe 
ushqim rregullohen konform Ligjit për standardin e nxënësve dhe Rregullores për mënyrën dhe procedurën e 
pranimit të nxënësve në konviktet publike të nxënësve. 
Komisioni nga neni 10 paragrafi 2 nga Rregullorja e lartpërmendur është e obligueshme që të: 
- të kontrolloj dokumentacionin e dorëzuar; 
- të vërtetojë listën e nxënësve të pranuar në konvikte; 
- të shqyrtojë ankesat; 
- tw vërtetojë listën definitive të nxënësve tw pranuar në konvikte; 
- të përcaktojë se planet mësimore dhe programet ku është regjistruar nxënësi –kandidat  zhvillohen  në komunën, 
gjegjësisht rajonin prej nga vjen nxënësi-kandidati (me përjashtim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore ); 
- për nxënësit e regjistruar në akademinë për sport të bëjë kontrollimin nëse në komunën, gjegjësisht rajonin 
ku jeton nxënësi nuk realizohet plan mësimor për sport për të cilin nxënësi është i regjistruar;  
- të përgatisë rang –listë të kandidatëve të paraqitur (me përjashtim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore ),ku 
numri maksimal i pikëve është 100 , prej të cilave kandidati mund të realizojë më së shumti 40 pikë për sukses të 
realizuar  nga vitet paraprake shkollore  (për nxënësit e vitit të I  merret rezultati i arritur në vitet  VI, VII VIII dhe IX), 
deri më 25 pikë  për largësinë nga vendi i jetesës deri tek vendi i shkollimit, deri 10 pikë për sjellje shembullore të 
kandidatit në vitet paraprake shkollore, deri  25 pikë për të ardhurat e përgjithshme të familjes më të ngushtë të 
kandidatit (rroga e fundit e paguar mujore ,pension ose ndihmë sociale e prindërve –përkujdesësve të kandidatit dhe 
të ngjashme, në krahasim me rrogën mesatare të paguar mujore neto për të punësuar në Republikën e Maqedonisë 
në tre muajt e fundit të përcaktuar nga Enti shtetëror i Statistikës)  
-gjatë përgatitjes të rang-listës nuk marrin pikë nxënësit me nevoja të vecanta të cilët konkurojnë për akomodim në 
konvikte për fëmijë me nevoja të vecanta, si dhe nxënësit nga akademia e sportit sepse të njejtit kanë pëparsi në 
akomodim. 
-përgatitë dhe dorëzojë deri në Ministri list përfundimtare për nxënësit e pranuar. 
Lista e nxënësve të pranuar do të publikohet në ueb faqen e Ministrisë së arsimit dhe shkencës, si dhe në tabelëm e 
shpalljeve të konviktit më së voni deri më 25.07.2018. 
Nxënësit , që do të pranohen për akomodim dhe ushqim në konvikt, vetë do të paguajnë harxhimet për transport nga 
dhe deri në vendin e përhershëm  të banimit. 
Nëse vendet e parashikuara të vitit  II, III,ose të  IV nuk plotësohen me nxënësit e viteve përkatëse , të njëjta munden 
të plotësohen me nxënësit e viteve I nëse i plotësojnë kushtet e këtij konkursi , dhe anasjelltas nëse vendet e 
parashikuara të viteve  I nuk plotësohen me nxënës , të njëjta mund të plotësohen me nxënësit e vitit II, III ose të IV 
nëse i plotësojnë kushtet e këtij konkursi. 
Nëse kapacitetet e lira në konviktet publike të nxënësve nuk plotësohen edhe për shkak të arsyeshmërisë 
ekonomike , konkursi mbetet i hapur për plotësimin e vendeve të lira me studentë konform Rregullores për mënyrën 
dhe procedurën për pranim të studentëve në konviktet shtetërore të studentëve  („Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë “ numër  89/13 dhe  98/13). 
Vendosja e nxënësve të pranuar fillon nga 31 gushti  2018 

                      MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
 

MINISTER 
 

Prof. Dr. Renata Deskoska
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EKONOMI

Zejnulla VESELI

Shkup, 1 prill - Për shkak të pabara-
zisë gjinore dhe numrit të vogël të
grave në tregun e punës në Maqe-
doni, shteti brenda vitit pëson
humbje prej 15 për qind të Bruto
Prodhimit Vendor, sepse një pjesë
e konsiderueshme e popullatës
është e diskriminuar sa i përket
punësimit. 

Këto janë gjetjet e fundit të ra-
portit të Bankës Botërore me titull,
“Ngritja e vetëdijes për rritje inklu-
zive dhe krijimin e vendeve të reja
të punës në Ballkanin Perëndimor”.
Sipas Marko Mantovanelli,drejtor i
zyrës së Bankës Botërore në Shkup,
konkluzioni përfundimtar i këtij
raporti është se nëse do të krijohe-
shin më shumë vende pune për
gratë atëherë kjo do të ndikonte
në mënyrë të drejtpërdrejtë në
rritjen e BPV-së. 

“Është rëndë të përllogaritet se
sa do të ishte rritja e BPV-së, nëse
do të kishte numër më të madh të
grave të punësuara, mirëpo më
rritjen e pjesëmarrjes së grave në
aktivitete ekonomike pozitivisht
do të ndikonte në rritjen e zhvilli-
mit ekonomik të vendit” , deklaroi
Marko Mantovaneli, gjatë prezan-
timit të raportit të BB-së. Raporti i
Bankës Botërore, sipas Ana Marija
Munoz eksperte e shkencave so-
ciale pranë Bankës Botërore, tre-
gon se vetëm 45 për qind e grave të
moshës 15 deri 45 vite të aftë për
punë, punojnë ose trajnohen për

të ushtruar ndonjë punë ndërsa 60
për qind nga numri i përgjithshëm
i grave që në mënyrë aktive
kërkojnë punë dhe kanë arsim të
lartë përkatës, aspak nuk janë të
inkuadruar në tregun e punës. Ajo
tha se arsyeja kryesore se pse rreth
60 për qind e grave nuk punojnë
është se ende ato kujdesen për fë-

mijët apo përkujdesen për fa-
miljarët e tyre që janë të moshuar
dhe se kjo u pamundëson atyre të
kyçen në tregun e punës. Kjo
ndodhë, nënvizoi ajo, për shkak se
në Maqedoni ka institucione të ku-
fizuara që japin shërbime siç janë
çerdhet për fëmijë apo shtëpi për
të moshuarit, apo qendra ditore,

që do t’iu dilnin në ndihmë grave.
Aq më shumë kur në Maqedoni
ende mbizotëron mentaliteti se
për fëmijët duhet të përkujdeset
nëna ndërsa djali për prindërit e
tyre, u shpreh Munoz. 

Në anën tjetër Blagica Petre-
ski, drejtoreshë e Institutit për
kërkime politike dhe ekonomike

“Finance Think” institut i cili merret
pikërisht me hulumtime se pse
pjesëmarrja e grave në tregun e
punës në Maqedoni është shumë i
ulët krahasuar me numrin e madh
të burrave, të gjitha hulumtimet e
kryera deri më tani rezultojnë me
faktin se gratë shumë rëndë vijnë
deri të vendi i punës dhe se puna e
tyre aspak nuk paguhet siç pa-
guhen burrat. Pavarësisht ligjeve
ekzistuese kundër diskriminimit
gjinor dhe diskriminimit në punë,
Peterski thotë se në Maqedoni në
shumë raste femrat paguhen më
pak për punën e njëjtë që kryejnë,
krahasuar me meshkujt. “Kjo
dukuri është e shprehur më shumë
në sektorin privat sidomos në sek-
torin e tekstilit , lëkurës ku the
kemi numrin më tët madh të gra-
ve që punojnë më rroga minimale,
derisa në sektorin publik femrave
në shumë raste nuk iu jepet
mundësia që të udhëheqin pozita
të larta vendimmarrëse, ku pagat
për ato pozita janë më të larta.
Shkurtë femrat bëjnë të njëjtën
punë si burrat por marrin r roga 17
për qind se burrat. Të gjitha hu-
lumtimet e bëra deri më sot rezul-
tojnë se në sektorin privat është i
pranishëm fakti se femrat pa-
guhen më pak se meshkujt, pa-
varësisht pozitës së njëjtë mbajnë.
Ka raste ku në një kompani priva-
te një menaxher paguhet me
shumë sesa një menaxhere, apo
një këshilltare paguhet më pak se
një këshilltar. Kjo tregon një disk-
riminim gjinor”, thotë Blagica Pe-
terski, drejtoreshë e institutit për
kërkime politike dhe ekonomike
“Finance Think”.

Four Points by Sheraton dhe
Courtyard by Marriot do të jenë ho-
telet me famë botërore me të cilat
do të identifikohet Kosova. Ky inve-
stim do të kap shumën e mbi 16
milion euro për 2 hotelet dhe do të
mundësojë punësimin e qindra
qytetarëve.

Vlen të theksohet se Marigona
Residence në portfolion e saj ka
kompani të ndryshme që operojnë
suksesshëm në disa sekto-
re.Marriott International është
zinxhiri më i madh i hoteleve në
botë, me 6500 sosh dhe ka nën
markën e saj 30 brende të njohura
që operojnë në 127 shtete të botës.

Hotelet nga Marriott Interna-
tional do të ofrojnë një ambient të
qetë dhe relaksues, ku elementet
klasike dhe industriale do të

ndërthuren me dizajnin modern,
duke krijuar kështu hapësira të so-
fistikuara të cilat do ta bëjnë qën-
drimin e vizitorëve të rehatshëm

dhe të paharrueshëm.
Marriott International, Inc,

është një kompani udhëheqëse
globale me më shumë se 6.500
prona në 127 shtete dhe territore,
sipas të dhënave zyrtare të pu-
blikuara në ueb faqen e kësaj kom-
panie.

Marka Sheraton u largua nga
Shqipëria vetëm pak ditë para
mbylljes së vitit 2017. Në atë kohë,
operatorët turistikë reaguan se kjo
mund të ishte dhurata më e keqe
që i bëhet turzimit për Vitin e Ri.

Largimi i markës prestigjioze
ndodhi si për ironi në të njëjtën
kohë kur qeveria sapo kishte ka-

luar paketën për nxitjen e investi-
meve në fushën e hotelerisë nga
marka të njohura ndërkombëtare.
Pas largimit të Sheraton, hoteli
është shndërruar në MAKTIRANA
Hotel and Tower. Në 2016-n, të
ardhurat e Sheraton ishin 4 mi-
lionë euro, me një rënie me bazë
vjetore prej 13.5%, si rrjedhojë e
rritjes së konkurrencës së hoteleve
në kryeqytet, pas hapjes së Plaza.

Humbjet e mëdha duket se
kanë qenë arsyeja kryesore që e
kanë detyruar grupin Mak Alba-
nia, që ka në pronësi Hotel Shera-
ton, të merrte vendimin për t’u lar-
guar nga Shqipëria.

Sheraton, pasi la Shqipërinë, shkon në Kosovë

BANKA BOTËRORE, SUGJERIM PËR MAQEDONINË

Punësimi i grave stimul 
i zhvillimit ekonomik

Ka raste ku në një
kompani private - një
menaxher paguhet
me shumë sesa një
menaxhere, apo një
këshilltare paguhet
më pak se një
këshilltar gjegjësisht
gratë bëjnë të njëjtën
punë si burrat ndërsa
marrin rroga më të
ulta për 17 për qind

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

60 PËR QIND E GRAVE NUK PUNOJNË 
“Vetëm 45 për qind e grave të moshës 15 deri 45
vite të aftë për punë, punojnë ose trajnohen për
të ushtruar ndonjë punë ndërsa 60 për qind nga
numri i përgjithshëm i grave që në mënyrë aktive
kërkojnë punë dhe kanë arsim të lartë përkatës,
aspak nuk janë të inkuadruar në tregun e punës.
Ajo tha se arsyeja kryesore se pse rreth 60 për
qind e grave nuk punojnë është se ende ato
kujdesen për fëmijët apo përkujdesen për
familjarët e tyre që janë të moshuar dhe se kjo u

pamundëson atyre të kyçen në tregun e punës.
Kjo ndodhë, nënvizoi ajo, për shkak se në
Maqedoni ka institucione të kufizuara që japin
shërbime siç janë çerdhet për fëmijë apo shtëpi
për të moshuarit, apo qendra ditore, që do t’iu
dilnin në ndihmë grave. Aq më shumë kur në
Maqedoni ende mbizotëron mentaliteti se për
fëmijët duhet të përkujdeset nëna ndërsa djali
për prindërit e tyre, Ana Marija Munoz eksperte e
shkencave sociale 
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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K
ëtij shkrimi a "muhabeti prej
pazari" i shkon ajo shprehja
proverbiale: "Hem të vë plak,
hem të rruan mjekrën". Që

unë nuk kam mjekër, po edhe nuk
kam kaluar moshën deri në atë de-
rexhe, do të bëj përpjekje që këtë
“shkarravinë” t’ ia dedikoj fqinjit tim
sllav dhe mikut të tij shqiptar-kolabo-
racionist. Ky fqinji im, dikur moti, lëre
që nuk më merrte për numër, por
edhe atë numër ma shndërronte në
rrëmujë a gjullurdi hesapi, thjesht më
kthente në nocion abstrakt. Ky fqinji
im sllav, pavarësisht se është i shkë-
putur nga realiteti, detyrohet të ba-
shkëjetojë me mua dhe me të tjerët si
unë edhe përtej mllefit të tij. Ç’është e
vërteta, ky ende shpreson se, unë, në
një të ardhme të afërt do t’ia prashis
vreshtin, në këmbim të një certifikate
të gjendjes familjare, ai ende beson
se në një të ardhme të afërt do t’ia ko-
sit barin e livadhit të zaptuar, në këm-
bim të një pasaporte me bojë të kuqe,
ai ende beson se në një të ardhme të
afërt do t’ia dërgoj qengjin e pjekur,
djathin a edhe qumështin mu në prag
të apartamentit të tij, dikur të ndër-
tuar në bahçen e gjyshit tim, në këm-
bim të një karte identiteti me shkronja
cirilike, ai ende rron me shpresën se
unë në një të ardhme të afërt do t’ia
heq shpenzimet e pushimeve verore
diku në Crna Gorë a edhe në “Zllatni
Pesoci”, në këmbim të një regjistrimi
në shkollën e mesme a në ndonjë
fakultet të Universitetit të Shkupit, ai
ende ëndërron se në një të ardhme të
afërt do t’ia restauroj monumentin e
gjyshit të tij bullgar, në këmbim të një
leje për të vizituar farefisin tim në bur-
gun e Idrizovës, të Mitrovicës së Sre-
mit, të Pozharevcit, në “Petrova Rupa”
të Goli Otokut e të tjera burgje fashi-
ste. Ai ende shpreson se në një të ardh-
me të afërt do t’ia “bojatisi” shtëpinë,
në këmbim të një leje ndërtimi. Me-
qenëse e “ardhmja” (e tij) e afërt nuk
do të duket kurrë ndonjëherë këtej-
pari, meqenëse asnjëherë më nuk do
të bëj koqen e qejfit të tij dhe të të
tjerëve, të tillë si ai, dhe në fund, që
fqinji im prej sllavi, të mos ngelë me
duar bosh a me duar të mbledhura
grusht, po i premtoj se do t’ia jap “hi-
sen time prej leshi” si dhe toptan ato
që kam poshtë kërthizës, ashtu “ba-
dihava”..., ndërkaq mendjen do t’ia
dhuroj vatanit, siç kishte thënë dikur
“inatçori” më i madh i shqiptarëve, Faik
bej Konica.  

Mbaj mend se, dikur moti, po ky
fqinji im sllav ishte diplomat i shtetit të
tij “biblik”, shtet ky që asokohe pa-
drejtësisht kishte zënë vend në një cep
të Gadishullit Ilirik, kishte gjezdisur

rrugëve të Brukselit me detyrë të llafo-
ste ca halle të vatanit tim të pushtuar.
Por ama, para se të degdiste në sheh-
rin e diplomacisë evropiane, kishte pa-
rapëlqyer gjellët me mish dhe me lloj-
lloj zarzavatesh pak të thata e pak të
ziera. Toptan i kishte bërë çorbë të
thartë! Dhe para se të përfshihej në
protokoll, qe detyruar ta zaptojë ha-
lenë për arsye se kishte filluar t’i tur-
bullohet barku, thjesht kishte proble-
me me jashtëqitjen. Që kishte vënë
bythën në oturak, e kishte vënë, që
prapanicës ia kishte gjetur rehatinë,
ia kishte gjetur. Një gjë kishte harruar,
nuk mbante llogari dhe hiç nuk i han-
te palla se jashtë prisnin a qëndronin
në rend njerëzit për të urinuar, ata që
kohë pas kohe ulërinin në kor: “Nxirre-
ni këtë njeri jashtë kenefit, lirojeni ha-
lenë...”, ndërkaq ata që mbanin vend
në cep të rendit dhe që ishin të rën-
duar nga kapsllëku, brohoritnin: “Oh
sa i lumtur ky hallexhi që ka bark-
qitje!?” Që u kthye në Shkup diploma-
ti, mua nuk më kujtohet. Hë de! Nuk të
gënjej, miku im i dashur!

Pjesën e dytë të këtij shkrimi do
t’ia kushtojmë mikut të fqinjit tanë,
gjegjësisht shqip-tarit kolaboracioni-
st, i cili kohë më parë më parashtroi
pyetjen: Ore qerrata, pa më thuaj, pse,
emri dhe mbiemri im nuk duket në li-
stën e pjesëmarrësve të demonstra-
tave të motit 1968? Ia ktheva hazërxhe-

vapin. Po si mund të duket, kur ti
asokohe, gjegjësisht më 25 maj, shko-
ve në Beograd të shikosh si i dorëzohet
stafeta e rinisë shokut Josip Broz Tito.
Sikur nuk i mjaftoi përgjigjja duke më
thënë: Kjo s’është e vërtetë, unë kam
prova të tjera bindëse. Xhevapin ja
plasa  në surratin e tij të shëmtuar,
duke i thënë: Po, miku i fqinjit tim sllav,
argumentet i ke komprometuese.
Mandej, ti sikur nuk do të shohësh se
sot e gjithë ditën e Perëndisë këtejpa-
ri fantazisti i dikurshëm prej komuni-
sti nuk ka më koqe për t’i mbajtur lek-
sione realistit dhe intelektualit
shqiptar, a nuk të shohin sytë, se si të
krisurit ia fusin ashiqare (sy ndër sy) të
shastisurit (të trullosurit), gjegjësisht
fqinjit tim prej sllavi..., dhe pak për sh-
qiptarin kolaboracionist i cili edhe sot,
kushedi pas sa dekadash, kërkon që
të jetë i barabartë me ne, në histori, në
mexhlise e tjerë. Këtij mikut të fqinjit
tonë prej sllavi, respektivisht shqipta-
rit kolaboracionist, i cili duket njësoj si
ai banaku i mejhanes së fshatit që nuk
ka shërbyes, desha t’ia shtoj edhe ca
llafe në vijim: Që kur ne shqiptarët
ishim me sjellje qytetare, që kur ne
ishim shehërli prej patrioti dhe ari-
stokrati, që kur ne kishim mendjen të
ndritur, gjuhën brisk dhe shpatë..., ti
ishe një koqe prej dashi, ishe një kodo-
sh që bashkë me fqinjin tanë prej slla-
vi, i shkoje pas ofiqarit të katundit për

të zbuluar emrat e ndaluar për fëmijët
shqiptarë. Që kur ne kishim kostume
prej kadifeje, ti mbaje opingat e
shkaut, që kur ne vishnim këmishë të
qëndisur, ti këmishën e mbaje nën
brekë, që kur ne bënim atdhetarizmin,
ti bëje djallëzinë, që kur ne i shkonim
pas kauzës, ti pshurreshe shtrembër.
Dhe sot ky, tok me fqinjin tonë prej sl-
lavi, përpiqet të bëjë politikë me me-
toda korruptuese, pak me patate, pak
me “lesh arapi, pak me kumbulla”,
ndërkaq miku i tij, ende e shpreh
makiavelizmin, nacionalizmin e tër-
buar dhe recidivizmin e rrezikshëm të
tij. 

Vëllai im i dashur! Në do ta thuash
të vërtetën, thuaje toptan, sepse gjy-
sma tjetër e sikterisën dhe e sakatosën
tjetrën..., por para se ta thuash duhet
të bësh “yrysh” (turr) mbi gënjeshtrën!
Bëj kujdes dhe mos harro, jo gjith-
monë rrënohet me “yrysh” kalaja e
njerëzve kokëkrisur, po edhe atyre që
e kanë mendjen të fjetur. Hë, vëllai im
i dashur, besoj se u kënaqe duke lexuar
shkrimin e nuk më the një “aferim”.
Bëra përpjekje që ta ftilloj me kujdes,
me dashuri e shpirt dhe me pak çal-
lam..., “sa që edhe eseistët më të mirë
të kasabasë do ma marrin për inat dhe
pak për zili..., ç’është kjo koprraci tate
karshi..., bëje një aferim se nuk të ka
zënë për fyti fukarallëku”. Për sot kaq.
Shëndet! Të tjerat vijnë vetë.

Që kur ne
shqiptarët ishim
me sjellje
qytetare, që kur
ne ishim
shehërli prej
patrioti dhe
aristokrati, që
kur ne kishim
mendjen të
ndritur, gjuhën
brisk dhe
shpatë..., ti ishe
një koqe prej
dashi, ishe një
kodosh që
bashkë me
fqinjin tanë prej
sllavi, i shkoje
pas ofiqarit të
katundit për të
zbuluar emrat e
ndaluar për
fëmijët
shqiptarë

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Fqinji që dikur s'më merrte 
për numër! Nga 

Fadil LUSHI
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M
ediat njoftuan se  13 mars
2018  Hashim Thaçi, pre-
sident i Republikëës e Ko-
sovës promovoi në

Londër  para një auditoriumi pre-
stigjioz librin e tij autobiografik “Ko-
sova shteti i ri”.

Në këtë promovim fjalë miradie
kanë shprehur edhe personalitete të
njohura në politikën perëndimore.
Pas këtij këtij u paralajmërua se libri
i Thaçit do të prezantohet edhe në
Paris.

Gjithsesi ky libër dhe ky mund i
Hashim Thaçit duhet përshëndetur,
sepse këtu nuk ka asgjë të keqe. 

Mua si gazetar dhe njohës i histo-
risë dhe i luftës heroike të UÇK-së në
Kosovë, i terrorit gjakatar serb, i dje-
gieve, vrasjeve të njerëzve të pafaj-
shëm, mes tyre edhe i pleqve e fë-
mijëve, të dhunimeve makabre të
femrave shqiptare në Kosovë nga
hordhitë serbe, të personave të
rrëmbyer e të pagjetur sot e kësaj dite
dhe të shumë varezave masive serbe
të mbushura me shqiptarë të vrarë,
nuk mund të mbetem indiferent e të
mos e jap opinionin tim.

Ka të dhëna relevante se gjer në
vitin 2000 Serbia si agresore në Ko-
sovë kishte publikuar 800 vepra pro-
pagandistike për ta arsyetuar shtazë-
rinë e vet në Kosovë dhe gjer më sot
numri i këtyre veprave propagandi-
stike me siguri që është shtuar duk-
shëm dhe shpërndarë nëpër botë me
të vetmin qëllim për tu hedhur pluhur
syve ndërkombëtarëve për realitetin
në Kosovë.

E vërteta për krimet serbe duhet
të depërtojë në botë

Ju z.Hashim Thaçi jeni pjesë-
marrës i UÇK-së dhe kani dhënë kon-
tributin tuaj.  Pas pavarsimit të Ko-
sovës një kohë të gjatë keni qenë
kryeministër dhe tani jeni president i
saj, nuk e keni parë asnjëherë të arsye-
shme të jeni nxitës dhe nismëtar i
përkthimit në gjuhët e huaja dhe të
shpërndarjes nëpër botë të librit të
Luljeta Selimit me titull “Rrëfimet e
femrave të dhunuara gjatë luftës në
Kosovë”  dhe të dy librave tjerë me të
njejtën tematikë nga autorët koso-
varë.

Unë kam patur rastin ta lexoj
vetëm librin e Luljeta Selimit, i cili u
botua gati një muaj rrjesht në formë
fejtoni në të përditshmen “Fakti” kur
dilte rregullisht në Maqedoni, fejton
i cili zgjoi interesim të madh te lexue-
sit. Po japim disa fragmente nga ky
libër.

Përmbajtja tepër trishtuese e  li-
brit të autores Luljeta Selimi “Rrëfi-
met e femrave të dhunuara gjatë
luftës në Kosovë”,  flet më shumë se
qindra takime diplomatike lobuese
për shtetin e Kosovës.

Adresimi dhe dërgimi i këtyre li-
brave te gjithë ambasadorët dhe
burrështetasit do të jepte rezultate të
pakontestueshme,sepse duke i lexuar
këto libra do ta kuptonin dhe binde-
shin se çfarë krimesh mizore e shtaza-
rake kanë bërë serbët ndaj kosovarë-
ve të pafajshëm dhe sidomos ndaj
vajzave dhe grave shqiptare kosovare.

Po japim disa fragmente të rrëfi-
meve nga  libri i Luljeta Selimit. “ Ma
pushkatuan nënën e vëllanë, kurse
mua më  dhunuan dhe  trupin tim e
masakruan për së gjalli me cigare”.
Një nga mjeket deklaron  se,”Vajzës së
dhunuar i ishte shqyer mitra dhe se
në organet gjenitale i kishin futur
rërë, këmbët e gërvishtura dhe  mes
dy gjinjëve me majën e thikës kishte
të vizatuar kryqin serb”. Ose rrëfimet
e tjera,” Fëmijët vajtonin mbi trupin e
përgjakur të babait të tyre të vrarë, e
mua më çnderonin vetëm disa metra
larg tij”,” Pasi ma vranë djalin,  mua
më çnderuan disa ditë me radhë”,
“Djalit dy vjeçar ia prenë veshin dhe
tre gishtërinj, e pastaj më dhunuan”,
“Më dhunuan para syve të nënës”, “Më
dhunuan e ma prenë gjirin”, “Cigaren
e ndezur e fiki në gjinjtë e mi”, “Me
thikë shkruan fjalë mbi trupin tim,
“Më detyronin t’i shiqoja femrat që
po i dhunonin me radhë”, “Pasi më
dhunuan, m’i hoqën thonjtë me
dana”, “Motrën  e mbytën me kundak
të pushkës”, “14- vjeçarja u dhunua në
b o r ë ” ,

“Pasi e dhunuan 13-vjeçaren e
hudhën në pus”, “Më çnderuan para
syve të babait dhe nënës”, “Në muajin
e tëtë të shtatzanisë më përdhunoi
para vjehrës dhe  burrit, e pastaj më
goditi në gjoks e në bark dhe linda
fëminë e vdekur”, “ Më dhunuan dhe
në krah ma vizatuan kryqin serb”, “Pasi

i çnderuan tri vajza, ua prenë orga-
net gjenitale”….

Këto libra është dashur të
përkthehen dhe të shpërndahen
nëpër botë, sepse nëpërmjet këtyre
librave më së miri dhe në mënyrë të
efektshme para botës do të dema-
skohej Serbia okupuese dhe veprimet
e saj mizore në Kosovë.

Masakrat serbe në Kosovë në
Reçak, Izbicë, Meje, Prekaz, Krushë,
Gjakovë e gjetiu janë nga më të rën-
dat në rafshin e masakrave botërore.

Unë e kam patur shok të ngushtë
Ukshin Hotin i kam njohur shumë
mirë edhe Femi Aganin e Bardhyl
Qaushin, të cilët në kujtimet e mija
kanë lënë përshtypje impozante me
doktrinën e tyre gjeopolitike për të
ardhmen e Kosovës dhe të çështjes
mbarëshqiptare.

Zoti Hashim Thaçi bëtë mirë me
promovimin e librit tuaj “Shteti i ri i
Kosovës”, por gjithnjë mbetem i men-
dimit se është dashur më parë të or-
ganizonit përkthimin në gjuhë të
huaja dhe shpërndarjen e tre librave,
mbase janë botuar edhe libra të tjerë,
që flasin për tmerret që serbët i
shkaktuan ndaj femrave kosovare sh-
qiptare, sepse libri i juaj do ti ngjante
shprehjes popullore “Me një lule
s’vjen pranvera”.

Zoti Hashim Thaçi më duhet ta
them edhe këtë se ndoshta nga
lodhja, mosdija dhe presionet nga ja-
sht i bëtë do hapa të gabuar që çojnë
në dëm të Kosovës.

Mendimi i shumë shqiptarëve
është se bisedimet me Beogradin nuk
duhej ti fillonit pa kërkuar Serbia falje
për masakrat dhe gjenocidin e bërë
në Kosovë, pa zbuluar fatin e persona-
ve të rrëmbyer në Kosovë, pa i kapur
dhe nxjerrë para drejtësisë serbët

dhunues e vrasës të njerëzve të pa-
fajshëm në Kosovë, dhe pa e vënë në
paketë të bisedimeve edhe Kosovën
Lindore- Luginën e Preshevës.

Ta ndryshojmë qasjen e diplo-
matëve të huaj

Ketrin Eshton dhe Frederika Mo-
gherini apo kush do tjetër qoftë po ti
lexonin librat e lartëpërmendur, me
siguri do të ndryshonin rrënjësisht
qasjen dhe kahjen e bisedimeve Beo-
grad-Prishtinë.

Duam apo s’duam të besojmë, për
ne dhe për të drejtën e Kosovës Serbia
duket se është e përkëdhelur nga
ndërkombëtarët, sepse asaj po i
bëhen lëshime të tepruara.

Çështje më vete është lufta
kundër korrupsionit dhe mosefektivi-
teti institucional aktual në Kosovë, që
dëshmohet me një numër kaq të
madh të funksionarëve kosovarë që
janë pasuruar në mënyrë korruptive e
tejet të turpshme kur kemi parasysh
terrorin serb dhe luftën shkatërrimta-
re në Kosovë. Në këtë drejtim ju është
dashur të bëni dhe se mund të bëni
më shumë për çka me siguri keni pa-
tur dhe keni mundësi.

Libri i juaj është mirë që u botua
dhe u promovua, por gjithnjë qën-
droj në mendimin tim se duhet të
përkthehen dhe të shpërndahen
nëpër botë edhe të gjitha librat e au-
torëve tjerë kosovarë që flasin për ma-
sakrat serbe në Kosovë. Ndryshe do të
jeni të gabuar dhe të kritikuar.

Edhe librat kuranore theksojnë se
engjujt për secilin prej nesh i shë-
nojnë të mirat dhe të këqiat tona që
veprojmë dhe se për këtë të gjithë do
të përgjigjemi para Zotit të Madhëri-
shëm. Këtu nuk duhet anashkaluar
as edhe gjykimi historik për të gjitha
bëmat tuaja.  

Zoti Hashim
Thaçi bëtë mirë
me promovimin
e librit tuaj
“Shteti i ri i
Kosovës”, por
gjithnjë
mbetem i
mendimit se
është dashur më
parë të
organizonit
përkthimin në
gjuhë të huaja
dhe
shpërndarjen e
tre librave,
mbase janë
botuar edhe
libra të tjerë, që
flasin për
tmerret që
serbët i
shkaktuan ndaj
femrave
kosovare
shqiptare, sepse
libri i juaj do ti
ngjante
shprehjes
popullore “Me
një lule s’vjen
pranvera”.

Para libravë të politikanëve, të përkthehen
publikime për krimet në Kosovë Nga 

Rexhep Torte
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D’Ambrosio i shfaq besnikërinë Interit
Ndryshimet në merkaton e verës që pritet të ndodhin te Interi kanë prekur edhe
Danilo D’Ambrosion. Zërat rreth Napolit apo të disa ekipeve nga Spanja e An-
glia kanë bërë që agjenti i mbrojtësit italian të sqarojë synimet e lojtarit, që
sipas tij janë vetëm një, të qëndrojë te zikaltrit. Agjenti Pisacane tha se
D’Ambrosio ndihet i lidhur shumë me klubin, tifozët dhe nuk ka arsye të
largohet dhe se interesimi nga disa klube nuk do të thotë se mbrojtësi
mund të nisë një aventurë të re.

Në Turqi i dalin në mbrojtje
Skënderbeut dhe sulmojnë UEFA-
n për vendimin më të fundit ndaj
klubit shqiptar. Gazeta e madhe
turke “Milliyet” i ka kushtuar një
artikull të zgjeruar në numrin e saj
të së premtes vendimit që UEFA
mori ndaj klubit korçar, duke e dë-
nuar me 10 vite përjashtim nga
kompeticionet evropiane dhe 1 mi-
lion euro gjobë. “Milliyet” dyshon
se ky dënim ndaj klubit shqiptar
mund të jetë kërcënim për të
gjithë. Sipas të përditshmes turke,
zor se mund të ndodhte si Skën-
derbeu nëse nën akuzë do të ishte
Sportingu i Lisbonës. Si për ironi
të fatit, një prej ndeshje të dyshua-
ra si të trupuara është edhe ajo e tri
viteve më parë në grupet e Ligës
së Evropës, ku korçarët u mpo-
shtën me rezultatin 5-1 nga Spor-
tingu në Lisbonë.

QWNDRIMI
“A është dënimi historik i

dhënë për klubin shqiptar, Skën-
derbeu, një kërcënim për të
gjithë?”. Ky ishte titulli i “MilJORGIS

MEMO liyet”, për të vijuar në
brendësi me qëndrimin. “Trukimet
në futboll nuk do të përfundojnë
kurrë. Në fund të fundit, futbolli
nuk është vetëm një lojë. Është një
industri e madhe ku investohen
miliarda. Sot (e premte, 30 mars),
tifozët janë tronditur. Çfarë
ndodhi? Nuk është shaka. Klubi sh-
qiptar, Skënderbeu, u përjashtua
me 10 vite nga Evropa. Nga viti
2010 deri në 2016, ka fituar gjashtë
herë titullin kampion në Shqipëri,
por më pas u dënua jo vetëm nga
UEFA, por edhe nga Federata
vendëse. Por, dje UEFA i dha një
ndëshkim historik një ekipi, emri i
të cilit nuk është i njohur. Në Sh-
qipëri ndiejnë keqardhje, ndërsa
në Evropë një dënim i tillë mund të

përkthehet si mesazh për të tjerët.
Po, po. Politika e UEFA-s kërkon të
thotë se duke dënuar të ‘voglin’, në
rastin konkret Skënderbeu, mund
të tremben edhe të ‘mëdhenjtë’.
Nëse kjo do t’i ndodhte një klubi si
Sporting Lisbonë, zor se do të
bëhej shembull si Skënderbeu?
Natyrisht, drejtësia duhet të gjejë
vendin e saj te cilido qoftë ekip, i
madh i vogël, pasi në fund të fun-
dit të gjitha sjelljet e paligjshme
nuk duhet të mbeten pa u ndë-
shkuar. Ne nuk kemi dëgjuar kurrë
më parë për një dënim kaq të
madh. A duhet të tremben tani në
Evropë pas këtij dënimi? Mbetet
për t’u parë…”, shkruhej ndër të tje-
ra në artikullin kushtuar vendimit
për klubin Skënderbeu.

MEDIAT
Dënimi i korçarëve ka bërë bujë

në mediat ndërkombëtare, duke
filluar nga mbrëmja e së enjtes,
kur dhe për herë të parë u publikua
lajmi. Nga prestigjiozet “AS” dhe
“Marca” dhe deri te mediat italiane,
angleze, gjermane, turke, serbe,
franceze, portugeze etj., komen-
tuan gjerësisht atë që kishte
ndodhur. Thuajse të gjitha ishin në
union për faktin se kurrë më parë
nuk kishte ndodhur që një klub të
dënohej kaq gjatë. Precedenti i ka-
luar ishte vetëm klubi maqedonas,
Pobeda, me 8 vjet. “Dënim ekzem-
plar për klubin shqiptar nga UEFA”,
shkruhej të premten në kryear-
tikullin e rrjetit britanik, “Fox
Sports”.(Panorama Sport)

De Biazi 
thotë “jo” 
Xhani De Biazi duket se nuk ka
ndër mend që të marrë drejti-
min e skuadrave të vogla në
kampionatin italian, për të luf-
tuar për mbijetesën apo për
ngjitjen në Serinë A. Kjo është
arsyeja pse ish-trajneri i Sh-
qipërisë vazhdon të refuzojë
ofertat që i kanë ardhur gjatë
kësaj periudhe për të marrë
skuadra të cilat nuk luftojnë
për objektiva prestigjiozë. E
fundit është ajo që i ka ardhur
nga skuadra e Peskarës, e cila
kërkonte një teknik që ta lar-
gonte nga zona e rrezikshme e
klasifikimit në Serinë B dhe të
mendonte për të ndërtuar një
cikël fitues në sezonin e ardh-
shëm. Sipas mediave italiane,
De Biazit iu propozua edhe që
të punonte përkrah Paolo Tra-
mexanit, duke krijuar dyshen
që udhëhoqi Shqipërinë, por
tekniku ka refuzuar këtë ofertë
duke bërë të qartë se nuk kish-
te në objektiv që të drejtonte
skuadra të këtij niveli. Kësisoj,
Peskara ka bërë një zgjedhje
tjetër, duke i besuar ekipin
Bepe Pillon, një emër i cili në
të kaluarën ka drejtuar disa
herë në Serinë A.

Shkup, 1 prill - Skuadra e Gostivarit
është rikthyer në krye të tabelës së
klasifikimit në Ligën e dytë –
Perëndim pas javës së 18-të. Në një
ndeshje jashtëzakonisht intere-
sante ku u shënuan gjithsejtë pesë
gola, triumfuan futbollistët e Men-
sur Jakupit ndaj skuadrës së Euro-
milkut me rezultatin 3-2. Edhe pse
futbollistët e skuadrës nga Shkupi,
tentuan të befasojnë kundërshta-
rin e tyre, nikoqiri Gostivari nuk
lejoi befasi. Kjo u dëshmua që në

minutat e para, kur fillimisht nga
Ilir Ademi nga penalltia dhe më
pas nga Hristijan Grozdanoski, Go-
stivari kishte epërsi prej 2-0. Por,
në lojë skuadrën e Euromilkut e
riktheu futbollisti shqiptar Adrian
Çavolli. Mirëpo, kjo nuk zgjati
shumë, pasi me golin e tij të dytë u
kundërpërgjigj Ademi për 3-1. E
tëra që arritën ta bëjnë në vazh-
dim futbollistët e Euromilkut ishte
goli i Çavollit për 3-2. Tani pas kësaj
fitore, Gostivari është në pozitën e

parë me 34 pikë, dy më shumë se
Makedonia Gj.P. 

Në ndeshjet tjera, Vëllazërimi,
e cila deri para kësaj xhiro mbante
pozitën e parë, pësoi disfatë të
thellë prej 3-0 nga skuadra e Te-
teksit. Me këtë fitore skuadra teto-
vare bëri një hap para drejt siguri-
mit të mbijetesës, derisa
Vëllazërimi rra në pozitën e tretë
me 31 pikë. Fitore të thellë ka arri-
tur edhe skuadra e Struga Trim
Lum, e cila para tifozëve të saj me

5-1 mundi skuadrën e Zajazit. Re-
zultatet: Teteksi – Vëllazërimi 3-0,
Struga TL. – Zajazi 5-1, Novaci – La-

bunishta 1-3, Lokomotiva –
Mkd.Gj.P. 0-1 dhe Gostivari – Euro-
milku 3-2. (B.K.)

LIGA E DYTË – PERËNDIM

Gostivari rikthehet në pozitën e parë 

Majlinda pritet të kthehet në gara gjatë qershorit
Majlinda Kelmendi është duke punuar

shumë për kthim të suksesshëm në tatami.
Kampionia olimpike në xhudo pritet të
kthehet në gara në muajin qershor, por synim
është që ajo të jetë në formë të mirë për botë-
rorin e xhudos, që mbahet prej 20 deri më 27
shtator në Baku të Azerbajxhanit. Pritet që
26-vjeçarja të ketë disa gara testuese në
muajt e verës para se të kërkojë medalje në

botërorin e vitit 2018. Ishte botërori i vitit
2017 gara e fundit në të cilën u paraqit Majlin-
da. Ajo u rendit e pesta në Budapest, por ki-
shte lënduar gjurin gjatë garimit. Nuk vonoi
dhe iu nënshtrua një operimi. Në fillim të vi-
tit ka pasur një intervenim për të zgjedhur te-
lashet me dhimbje në shpinë, që po i zgjasin
për vite të tëra. Dhe tani po punon për
rikthim.

Kur Skënderbeu mbrohet
edhe nga turqit

“Milliyet” dyshon se ky
dënim ndaj klubit
shqiptar mund të jetë
kërcënim për të gjithë.
Sipas të përditshmes
turke, zor se mund të
ndodhte si Skënderbeu
nëse nën akuzë do të ishte
Sportingu i Lisbonës
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Quhet Zllatan Ibrahimoviç,
mund të përdoren emërtime pa
fund, gjeni, i çmendur, fenomen,
apo edhe “Benjamin Button”, siç
e quan veten Ibra. Sepse ka lindur
plak dhe sa vjen e rinohet, si në fil-
min e famshëm me Bred Pit. Fir-
mosi para pak ditësh për Los
Anxhelos Galaksi, u prezantua
dje, u stërvit pak orë para derbit të
madh kundër Los Anxhelos FC

dhe vendosi: Po futem unë, e shoh
që qenkeni “të lodhur”. Një derbi i
çmendur, me Los Anxheles FC që
shënoi 2 gola në 26 minutat e
para me meksikanin Karlos Vela.
Sapo nisi pjesa e dytë, Galaksi
shënoi edhe një autogol, për ta
kthyer derbin në një “horror
show”. Në stol Ibra turfullonte,
ndoshta duke menduar “Ky është
futbolli amerikan? Për këtë ekip

kam firmosur?”. Në minutën e 61-
të erdhi një gol i vogël shprese për
Galaksi dhe 10 minuta më vonë
Ibra ishte gati, zëvendësoi pikëri-
sht autorin e golit, Lletxhet. 19 mi-
nuta në fushë, shumë pak për çdo
futbollist, por jo për Ibrakada-
bran, magjistarin që ka nisur të
çmendë gjithë Amerikën, jo
vetëm tifozët e Galaksisë. Dy mi-
nuta pas futjes së tij, Los Anxheles

FC kaloi në panik total: Pontius
shënoi dhe shkurtoi në 2-3, ndaj
Ibra e vendosi: Kjo është ndeshja
ime, nuk mund të prezantohem
si dështak! Minuta e 77-të: Ibra
gol, nga ata që vetëm ai i shënon!
Minuta e 91-të: Ibra gol! Galaksi-
LA FC 4-3, Benjamin Button ka
vendosur të magjepsë Amerikën,
sepse Hoze Murinjo mendonte se
nuk i vlente më.

Roma nuk arriti të marrë më shumë
se një pikë në transfertën e “Dall Ara-s”,

përballë Bolonjës. Përfundoi në bara-
zim 1-1, sfida që hapi javën e 30-të të Se-
risë A, mes kuqebluve të Donadonit
dhe verdhekuqëve të Di Françeskos.
Lajmi i keq se Nainggolan u largua nga
fusha i dëmtuar pas vetëm 17 minutash
duke i lënë vendin brazilianit Gerson.
Mesfushori belg tashmë rrezikon se-
riozisht të mungojë në sfidën ndaj Bar-
celonës, për çerekfinalet e Çampionsit.
Mbetet për t’u parë nëse 29-vjeçari, i
cili është grumbulluar përsëri nga Ro-
berto Martinez te Belgjika për miqëso-
ren ndaj Arabisë Saudite, do të jetë në
gjendje të mirë për t’u aktivizuar në
“Camp Nou” të mërkurën.

Flamini dhe
një keqkuptim
30 miliardë
euro
Kur Metju Flamini kaloi te Geta-
fe, ai i prezantua në median e
shkruar si lojtari më i pasur në
botë, por ish-futbollisti i Arsena-
lit i ka përgënjeshtruar këto dek-
larata. “Është e rëndësishme që
të gjërat të korrigjohen”, ka thënë
ai për “L’Equipe”. “Ndryshe nga sa
shkruhet, unë nuk kam 30 mi-
liardë euro në bankë. Ajo nuk
është vlera e saktë e kompanisë
sime ‘GFBiochemicals’, por është
vlera totale e tregut që ne duam
të mbulojmë me teknologjinë e
re që kemi zhvilluar në vitet e
fundit”, u shpreh Flamini. Sipas
shtypit, mesfushori është më i
pasur se dy rivalët e tij të La Li-
gas, Messi dhe Kristiano Ronal-
do, gjë që e ka befasuar atë. “Kur
ma thanë, jam befasuar”, ka pra-
nuar ai. “Kur je një figurë publike,
mëson të lexosh mes rreshtave.
Mua nuk më vjen mirë kur lexoj
gjëra të tilla sepse nuk iu ba-
shkova kompanisë për para. Qël-
limi im ka qenë gjithmonë që të
kisha një ndikim pozitiv për am-
bientin. Mendoj se është një fu-
shë ku të gjithë kemi një rol për
të luajtur”, deklaroi Flamini. 

Mario Balotelli do që Roberto
Mançini të jetë trajneri i ri i Italisë, di-
skuton të ardhmen e tij në Serie A dhe
thotë se është në një nivel me Ney-
mar dhe Dybala. Të gjithë kanë men-
duar se Balotelli do të grumbullohej
nga Di Biagjo në kombëtare pas një
sezoni të mirë që po kalon në Ligue 1.
“Nuk fola me askënd në kombëtare.
Ishit ju gazetarët që hamendësuat se
grumbullimi im ishte i kryer,” sh-
prehet Balo për “Gazzetta dello
Sport”. “Unë mendoj se e kam meri-
tuar grumbullimin. Kë do të zgjidhja
unë në përfaqësuese? “Conte dhe Ra-
nieri kanë karizmë, por Manini është
babai im në futboll dhe do të isha i
lumtur nëse do të zgjidhej ai. E them

për të, jo për mua”, shtoi ai. Raiola së
fundmi ka thënë se Balotelli është
mes 10 lojtarëve më të mirë në botë
dhe vlen 100 milionë euro. “Nuk besoj
se dikush vlen 100 milionë. Në katër
vitet e fundit shifrat e paguara për
transferime kanë qenë të çmendura.
Por kushdo që do të më marrë mua do
të dalë me fitim pasi më skadon kon-
trata me Nica. Po të kisha një çmim
do të ishte më i larti që mund të kem
pasur ndonjëherë pasi kam bërë një
sezon shumë të mirë. Nuk besoj se
jam te 10 lojtarët më të mirë në botë.
Messi dhe Ronaldo janë në nivel
tjetër. Por mund të jem pranë lojtarë-
ve si Nejmar, Dybala dhe Griezmann”,
përfundoi Balotelli. 

Salah merr 1 milionë
vota në zgjedhjet
presidenciale
Dhe fituesi është: Mohamed Salah. Nuk po flasim
për çmimin e lojtarit më të mirë afrikan të vitit apo
të Kupës së Artë 2018. Talenti i Liverpulit mund të
konsiderohet si fituesi moral i zgjedhjeve presiden-
ciale në Egjipt, pasi ka marrë 1 milionë vota ose e
thënë ndryshe 5 për qind. Shumë zgjedhës kanë
vendosur të shpërfillin plotësisht dy kandidatët e
vërtetë në garë për postin e Presidentit të Egjiptit
duke shtuar një tjetër preferencë ë fletën e votimit,
atë të yllin të Premier Ligë, i cili është kthyer ta-
shmë në një hero kombëtar për kombëtaren
afrikane. Pasi iu afrua në vitin 2017 fitimit të Kupës
së Afrikës, që i iku nga duart në finalen ndaj Kame-
runit, numri 11 i të “Reds”-ave udhëhoqi shokët e tij
drejt një kualifikimi historik në Botërorin “Rusi
2018”. Për të tretën herë në histori Egjipti do të
marrë pjesë në finalet e një botërori, plot 28 vjet
pas paraqitjes së fundi në Botërorin “Itali ‘90”. Për
t’u kthyer edhe te zhvillimet politike në vend, Ab-
del-Fattah Al-Sisi kla mundur të konfirmohet presi-
dent për të dytën herë radhazi duke marrë 92% të
votave. Shumë pak, vetëm 3% vota për kandidatin
tjetër Moussa Mostafa Moussa, i cili mori edhe më
pak se “Messi i Egjiptit”, siç njihet ndryshe Moha-
med Salah me 5 për qind të votave nëse do të cilë-
soheshin të rregullta.

Jam në një nivel me Nejmarin dhe Dybala

Dëmtohet Nainggolan

FUTET NGA BANKA 
DHE PËR 19 MINUTA

FITON DERBIN!

Ibrahimoviç
është 

i “çmendur”

Ylli më i ri i LA Galaksi,
Zlatan Ibrahimoviç ka
shënuar një supergol
në ndeshjen e tij
debutuese në elitën e
futbollit në Amerikë,
MLS. Ai ndihmoi
skuadrën e tij me dy
gola në fitoren prej 4
me 3 ndaj rivalit lokal
Los Anxhelos. Ibra
shënoi në minutat 77
dhe 90+1



Mbi Leonardo Bonuçin
mund të thuhet gjithçka për-
veç se ka mungesë personalite-
ti. Mbrojtësi kuqezi vërtetoi
edhe një herë se nuk kushtë-
zohet nga rrethanat. Të sh-
tunën ai luajti për herë të parë
si kundërshtar ndaj Juventusit
(3:1) dhe pas 28 minutash ofen-
dime, gjeti golin duke lënë në
vend Kielinin dhe Barzalin në
përpjekje për ta ndaluar. “Më
vjen keq për rezultatin. Duhej
ndeshje e përsosur dhe për një
pjesë të mirë të takimit u tre-
guam të zotë, por nëse të sh-
tunën dolëm të humbur nga fu-
sha, në aspektin e përvojës
dolëm fitimtarë”, tha pas nde-
shjes Bonuçi. Goli i kapitenit të

Milanit, megjithëse nuk shër-
beu për t’u larguar me pikë nga
Torino ndali ecurinë pozitive të
mbrojtjes juventine, e cila pësoi
kështu golin e parë pas 959 mi-
nutash pa pësuar. Ai festoi dhe
në lidhje me këtë aspekt shpje-
goi. “Pata një pritje disi të
veçantë dhe të them të drejtën
deri pak përpara ndeshjes ki-
sha dyshime për të festuar ose
jo. Për sa kohë kam luajtur me
Juventusin nuk jam kursyer

asnjëherë, por në fund të fundit
gjithsecili është i lirë të ketë
mendimin e tij, ashtu si edhe
unë që vendosa të festoj golin
tim. I kam dhënë shumë Juves,
ashtu siç më ka dhënë ajo mua
ndaj më erdhi edhe pak keq për
mënyrën sesi më pritën. Tani
jam i përqendruar për Milanin
dhe për të dhënë gjithçka me
këto ngjyra”, shtoi më tej
mbrojtësi milanez. Rritja e Mi-
lanit dhe vendi i katërt ishin një

tjetër temë e fjalës së Bonuçit,
i cili tha. “Aktualisht mendoj se
na mungon forca fizike dhe
përvoja, pikërisht dy elementë
që në Evropë të lejojnë të bësh
diferencën. Duhet të ngremë
stekën nga ky këndvështrim
për të arritur më pas objektivat
që i kemi vënë vetes. Vendi i
katërt është një detyrim dhe
kemi ende besim, ndaj në der-
bi nuk kemi rrugë tjetër përveç
fitores”, përfundoi Bonuçi.
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Milani e Roma i
futën garës për
Maks Mejer
Maks Mejer po i kalon ditët e tij të fun-
dit tek skuadra gjermane Shalke 04. Ta-
lenti i jashtëzakonshëm gjerman nuk
do të vazhdojë kontratën me klubin
bardh e kaltër. Kjo gjë është konfirmuar
nga drejtori sportiv i Shalkes Kristian
Heidel që Mejer do të largohet në verë
si futbollistë i lirë. Reprezentuesi i
Kombëtares së Gjermanisë tani është
bërë njëri nga më të kërkuarit në
Evropë. Mejer po kërkohet në katër
kampionate të ndryshme evropiane si
Gjermani, Spanjë, Angli dhe Itali. Së
fundmi garës për lojtarin iu kanë futur
edhe dy skuadrat e mëdha italiane
Roma dhe Milan. Mediat italiane kanë
shkruar se “Giallorosët” dhe “Roso-
nerët” kanë ndjekur edhe më parë
Mejerin dhe tani që ai është futbollist i
lirë po mundohen ta bindin për tu tran-
sferuar në Serie A. Gjithsesi Roma dhe
Milan nuk do ta kenë të lehtë ta bindin
gjermanin për tu transferuar në Serie
A. 22-vjeçari po kërkohet edhe nga
skuadra tjera të mëdha si Arsenal, Li-
verpul, Atletiko Madrid, Barcelona, Bo-
russia Dortmund dhe Bajern Munih.

Gjithsecili është i lirë të ketë 
mendimin e tij, prandaj festova

“Pata një pritje disi të veçantë dhe të them të
drejtën deri pak përpara ndeshjes kisha dyshime
për të festuar ose jo. Për sa kohë kam luajtur me
Juventusin nuk jam kursyer asnjëherë, por në fund
të fundit gjithsecili është i lirë të ketë mendimin e
tij, ashtu si edhe unë që vendosa të festoj golin tim”,
theksoi Bonuçi

Publicitet

Në sajë të Planit operativ për programet aktive dhe masat për punësim dhe shërbime në tregun 
e punës për vitin 2018, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për masën - 
Trajnimi për përfitimin e aftësive nga fusha e veprimeve bankare, të financuar me kredi nga 
Banka Botërore, Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë, më datën 02.04.2018 
shpall: 

THIRRJE PUBLIKE 

Të gjithë personat e papunë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së 
Maqedonisë, të cilët kanë përfunduar së paku arsimin e mesëm dhe të cilët janë të interesuar të 
fitojnë njohuri në fushën e veprimeve bankare si dhe mundësinë për të marrë një certifikatë, 
mund të parashtrojnë Aplikacion në Qendrat për punësim. 

Për kandidatët të cilët do të paraqesin një aplikim për pjesëmarrje do të realizohet para-testimi 
nga zbatuesi i trajnimit. Pas testimit të zbatuar, një renditje do të përpilohet rang-listë sipas 
rezultateve të marra nga testet paraprake. Të drejtë për të marrë pjesë do të ketë kandidatët më 
të mirë të klasifikuar nga provimi i kualifikimit. Nëse ka një numër më të madh të kandidatëve, 
kandidatët që të parët kanë dorëzuar Paraqitje do ta kenë përparësinë e zgjedhjes 

Personat e papunë do të kenë mundësi të paraqesin Paraqitje për pjesëmarrje në trajnimin deri 
në plotësimin e tërësishëm të numrit të parashikuar të kandidatëve në  pajtim me këtë masë. 
Me trajnimet është paraparë përfshirja e 100 personave 

Trajnimet do të zhvillohen në vendet ku zbatuesi i trajnimeve ka një institucion të verifikuar 
për zbatimin e programeve të veçanta. Të njëjtat do të zbatohen në përputhje me mënyrën dhe 
dinamikën për kryerjen e kurseve të trajnimit të propozuara nga zbatuesi  i trajnimit. 
Pjesëmarrësit në trajnimin që do të vijojnë të paktën 70% të orëve të parashikuara do të marrin 
një certifikatë të frekuentimit të trajnimit dhe do të mund t’i nënshtrohen provimit për marrjen 
e një certifikate. 

Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do të lidhin një kontratë me Qendrën e punësimit, në të 
cilën në hollësi do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella. 

Personat e interesuara të papunë mund parashtrojnë Paraqitje në Qendrat e punësimit çdo ditë 
pune nga ora 09:00 deri në orën 14:00. Informacione të hollësishme mund të merren nga klubet 
punuese të Qendrave për punësimit në numrin e telefonit 02 / 3111-850, si dhe faqet e 
internetit të Agjencisë së punësimit të Republikës së Maqedonisë (www.avrm.gov.mk) dhe 
Ministrisë së punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë (www.mtsp.gov.mk).  

AGJENCIA E PUNËSIMIT
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në sajë të Planit operativ për programet aktive dhe masat për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2018, të miratuar nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë për masën - Trajnimi për përfitimin e aftësive nga fusha e veprimeve bankare, të financuar me kredi 
nga Banka Botërore, Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë, më datën 02.04.2018 shpall: 

THIRRJE PUBLIKE PËR SHFAQJE TË INTERESIT 
për zbatues të trajnimeve nga fusha e veprimit bankar 

Thirren zbatuesit e regjistruar të trajnimeve të cilët janë të interesuar të marrin pjesë në zbatimin e masës - Trajnim në fushën e veprimit 
bankar, që të dorëzojnë një letër për shprehjen e interesit për realizimin e trajnimeve që i mbulojnë programet vijuese: 
 

 Shkathtësi për kontroll të harmonizimit të punës së bankës me dispozitat;  
 Nëpunës kontabiliteti në sektorin bankar. 

 
Trajnimet do të realizohen në lokacione ku zbatuesit e trajnimeve kanë të verifikuar institucion për realizimin e programeve të posaçme. 
Përfshirja e planifikuar e kandidatëve është 100 (njëqind) persona. 
 
Zbatuesit e trajnimeve  duhet t’i plotësojnë kriteret vijuese për përcaktimin e aftësisë: 

1. Të ketë punë pozitive financiare në 3 (tre) vitet e kaluara financiare, të mos jetë në procedurë të falimentimit ose në procedurë të 
likuidimit, të mos ketë tatime, kontribute ose pagesa të tjera të pa paguara publike; 

2. Të ketë të verifikuar program të posaçëm për trajnim; 
3. Të ketë të verifikuar institucion për realizimin e programeve të posaçme; 
4. Të disponojë me kuadër të kualifikuar (ligjërues)për implementimin e trajnimeve konkrete dhe atë më së paku nga 2 (dy) ligjërues 

për program me certifikata përkatëse valide dhe minimum 3 (tre) vjet përvojë në mbajtje të trajnimeve të fushës relevante. 
Përmbushja e kritereve të deklaruara vërtetohet me parashtrimin e dokumenteve vijuese: 

1. Raport për Bilancin e gjendjes dhe të dhëna nga Bilanci i suksesit, Vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim, Vërtetim 
se nuk është hapur procedurë për likuidim të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, Vërtetim për tatime, 
kontribute dhe pagesa të tjera publike të lëshuar nga drejtoria për të hyra Publike e Republikës së Maqedonisë; 

2. Vendime për programe të verifikuara të posaçme të lëshuara nga IP Qendra për arsimim të të rriturve, si dhe vetë programi me 
përshkrim, qëllime, kohëzgjatje e kështu me radhë; 

3. Vendime për verifikimin e institucionit për realizim të programeve të posaçme të lëshuara nga Ministria e arsimit dhe shkencës; 
4. Deklaratë për disponim me kuadro të kualifikuar me shtojcë biografi të shkurtër punuese (CV) dhe kopje nga diploma/certifikata të 

specializimit. 

Dokumentet të cilat i përgatit zbatuesi i trajnimit duhet të jenë në origjinal, të nënshkruara nga personi përgjegjës ose nga një person i 
autorizuar nga ai, ndërsa dokumentet që janë të lëshuara nga organet kompetente mund të jenë në origjinal ose kopje, të njëjta me ato 
origjinale dhe nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 (gjashtë) muaj, llogaritur nga data e përcaktuar si afati i fundit për dërgimin e letrës 
përshprehje të interesit, e deri në fund. 
Trajnimi duhet të realizohet në mënyrë dhe në numër të orëve që janë përcaktuar me program  të posaçëm të verifikuar, por jo më vonë se 15 
Gushti i vitit 2018.  
Kostoja e trajnimit është 85.000MKD (tetëdhjetë e pesë mijë denarë)për çdo person për program. 
Të drejtat dhe detyrimet e APRM, MPPS, zbatuesve dhe pjesëmarrësve do të rregullohen me lidhjen e një marrëveshjeje të ndërsjellë. 
 
 
Zbatuesi i trajnimeve në mënyrë të obligueshme i dërgon raport periodik (pas modulit të kryer) dhe raport final për rregullsinë e 
pjesëmarrësve në trajnimin, për çdo grup, në formë të printuar dhe elektronike APRM-së. Personat janë të detyruar të marrin pjesë së paku 
70% të orëve që janë të përcaktuara me programet e posaçme të trajnimit. 
Pagesa ndaj zbatuesve të trajnimit do të realizohet pas dërgimit të raporteve periodike dhe pas dërgimit të atij final, në bazë të Vërtetimit të 
lëshuar për trajnimin e vijuar. Me dërgimin e raportit periodik dhe final, zbatuesi i trajnimit duhet ti dërgojë APRM-së kërkesë për pagesë me 
faturë të bashkëngjitur, lista për rregullsinë e pjesëmarrësve në trajnimin, lista të njerëzve që kanë marrë vërtetime për trajnimin e vijuar, 
raport narrativ për rezultatet e arritura, pengesa me të cilat është ballafaquar gjatë realizimit të trajnimeve dhe rekomandime për parandalimin 
e tyre. Në sajë të dokumenteve të dërguara APRM përgatit kërkesë me shkrim për trajnimet e realizuara dhe i dërgon në Projektin e MPPS/ 
ZHKP.  
APRM bën monitorim të trajnimeve. 
Të gjithë zbatuesit të trajnimeve të interesuar në këtë thirrje janë të ftuar të parashtrojnë letër për shprehje të interesit me dokumentacion e 
kërkuar të bashkëngjitur. Dokumentet dërgohen në adresën vijuese: 

Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë (APRM) 
rr. Vasil Gjorgov nr. 43, 1000 Shkup 

 
Afati përfundimtar për shprehje të interesit është 16.04.2018 deri në orën15:30.   
Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur duke iu referuar Numrit referues 3.4.1 dhe duke shënuar "Mos 
hap" në cepin e sipërm të majtë të zarfit.  
Letrat e pa kompletuara, të shënuara në mënyrë jo-përkatëse dhe të pa dërguara në kohë për shprehje të interesit nuk do të merren parasysh.   
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Boksieri britanik Entony Xho-
shua mundi me vendim unanim
të gjyqtarëve neo-zelandezin Jo-
sef Parker, duke mbetur kështu
kampion bote në peshat e rënda
në kategoritë IBF, WBA, tituj që i
kishte vetë edhe më parë, duke i
rrëmbyer rivalit titullin e kategori-
së WBO. Kjo sfidë mes dy bok-
sierëve të pamposhtur deri para
këtij dueli nuk ishte shumë spek-
takolare, një duel taktik, ku bok-
sierët zbatuan planet që kishin
përgatitur. Një duel me 12 raunde
zhvilluar në Kardif, ku Xhoshua u
tregua më agresiv, duke korrur
suksesin e 21-të në karrierë në po
kaq sfida të zhvilluara (20 fitore i
ka me KO). Tri raundet e para janë
të qetë, pa shumë emocione, ku
boksierët më së shumti studiojnë
njëri-tjetrin dhe mungojnë gru-
shtet e fortë, por gradualisht sfida
nis të bëhet më spektakolare, me
britanikun që nis të godasë rivalin
në fytyrë dhe ka një epërsi të lehtë.
Raundi i gjashtë është mjaft i
bukur, Parker vë në vështirësi Xho-
shua dhe nis të rikuperojë në pikë-
zim, duke e bërë duelin edhe më

tërheqës. Por në raundin e 10-të
Parker pëson një të carë në vetul-
lën e majtë nga grushtet e Joshua,
që ruan një avantazh të lehtë. Bri-
taniku ruan avantazhin deri në
fund, duke e merituar fitoren,
ndërsa Parker pëson humbjen e
parë në karrierën e tij pas 24 fito-
resh. Dy nga gjyqtarët dhanë pikë-
zimin 118-110, ndërsa njëri prej
tyre 119-109, të tri në favor të Xho-
shua, që për herë të parë zhvillon
një duel deri në raundin në e 12-të. 

MA SILLNI NË RING VILDERIN
Britaniku u shpreh pas duelit

se është gati për sfidën me Vilder,
kampionin e kategorisë WBC, por
për të çdo sfidë është një biznes.
“Le ta bëjmë. Ma sillni në ring Vil-
derin dhe do ta rrëzoj”, tha Xho-
shua. Dhe përgjigjja e Vilder ish-
te shumë e shpejt, ai nëpërmjet
një video i ka kërkuar Xhoshuas
që sa më shpejt që është e mun-
dur të caktojë meçin dhe mos të
bënë lojë fjalësh. “Çfarë vjedhje.
Parker, ke bërë punë të shkëlqyer.
Mos kërko falje pasi nuk ke bërë
asgjë të gabuar, je një kampion i

vërtetë. Entony Xhoshuan e pra-
noj 100 për qind”, deklaroi Vilder,
duke i thënë Xhoshuas që ta lar-
gojë Afrikën nga krahu (tatuazhi i
Xhoshuas) pasi ata janë luftëtarë,
kurse ai është nga Britania e
Madhe. 

PARKER: HUMBA NGA
KAMPIONI MË I MIRË, POR DO

TË KTHEHEM MË I FORTË
Josep Parker ka pranuar se En-

toni Xhoshua ishte më i fortë në
duelin për unifikimin e titujve.
Boksieri nga Zelanda e Re është i
pari që ka arritur t’i bëjë ballë
kundërshtarit të tij britanik deri
në fund të meçit. “Humba nga
kampioni më i mirë sonte. Do të
kthehemi sërish më të fortë dhe
jam i kënaqur që qëndrova deri
në 12 raunde”, ishin fjalët e tij pas
meçit. Ndërkohë në sfidën tjetër
të peshave të rënda që u zhvillua
në këtë mbrëmje në Kardif, bok-
sieri rus Aleksander Povetkin fitoi
me “KO” në raundin e pestë brita-
nikun David Price, duke korrur
suksesin e 34-t në karrierë. Një
duel mjaft interesant dhe i bukur,
por 38-vjeçari Povetkin u tregua
më i saktë në ring dhe e meritoi fi-
toren, duke i shkaktuar humbjen
e pestë britanikut.

Alvarez
rrezikon
1 vit
pezullim 
Boksieri meksikan Saul “Cane-
lo” Alvarez rrezikon një vit pe-
zullim nga aktiviteti për shkak
të skandalit doping. Aktualisht
ai është pezulluar deri më
datën 10 prill në pritje të një
vendimi zyrtar që do të marrë
Komisioni i Sportit në Nevada,
duke vënë në dilemë edhe
duelin e 5 majit ndaj Gennady
Golovkin. Gjasat janë që mek-
sikani të cilësohet “fajtor për
sjellje jo të hijshme dhe për-
dorim të substancave të nda-
luara para duelit”. Nëse kjo gjë
ndodh, atëherë Alvarez nuk do
të ngjitet në ring më 5 maj dhe
kazaku Gennady Golovkin i
duhet të gjejë një rival tjetër.
“Unë jam gati për 5 majin, jam
gati të dueloj ndaj kujtdo riva-
li”, tha Golovkin, që mban ti-
tujt kampionë bote në peshën
e mesme. Sfida e parë mes Go-
lovkin dhe Alvarez, zhvilluar
në shtator të vitit të kaluar, u
mbyll në barazim dhe dy bok-
sierët ranë dakord për të zhvil-
luar revanshin. Por, Alvarez u
shpreh se pret një vendim po-
zitiv nga Komisioni, para të ci-
lit pritet të dalë ditët në vijim
për të dëshmuar, ndërkohë që
disa herë ka deklaruar se do-
pingu ka ardhur prej mishit të
infektuar. Meksikani vijon të
stërvitet, pasi shpreson të due-
lojë më 5 maj dhe synon të jetë
gati për këtë sfidë, ku synon ti-
tujt kampionë bote.

Karoline Vozniacki është bërë
atletja e parë, që shfaqet në “top 10”
të listës vjetore të Forbes, të grave
më të fuqishme në botë në sportet
ndërkombëtare. Kampionia e “Au-
stralian Open”, u pozicionua në ven-
din e tetë në listën e “Forbes”, për
shkak se ishte një nga atletet femra
më të paguara në botë në vitin 2017,
duke fituar 7.5 milionë dollarë nga
trofetë e fituara dhe sponsorizimet.
Tenistja e lindur në Odense është

sportistja e parë femër profesioni-
ste, që ngjitet në 10 më të paguarat
e Forbes, e cila këtë vit kryesohet
nga sekretarja e përgjithshme e
FIFA, Fatma Samba Diouf Samoura.
Në vend të dytë pozicionohet Lydia
Nsekera, ekzekutive e Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar të FIFA-s
dhe pas saj vjen Florens Hardouin,
anëtare e Komitetit Ekzekutiv të
FIFA-s dhe drejtore e përgjithshme
e Federatës së Futbollit të Francës.

Zëvendës presidentja e “Nike”, An-
gela Dong u rendit e katërta përpa-
ra drejtoreshës së Çellsit, Marina
Granovskaia dhe redaktores të “BBC
Sport” Barbara Slater. Atletet e tjera
që do të paraqiten në listë janë ka-
pitenja e krikete Indisë, Mithali Raj
(12), futbollistja afgane Nadia Na-
dim (20), sulmuesja e FC Barcelona,
Lieke Mertens (22) dhe lojtarja e
golfit të Koresë së Jugut, Sung Hjun
Park (23).

Vozniacki, atletja më me ndikim në botë

XHOSHUA I PAMPOSHTUR, MUND PARKERIN ME VENDIM UNANIM

Entony Xhoshua fitoi ndaj Josef Parker dhe tani është kampion i unifikuar në
WBA, IBF, IBO dhe së fundmi WBO. Britanikut i ka mbetur edhe titulli i WBC-
së për t’u bërë kampion i padiskutueshëm. Ky titull mbahet nga Deontay
Vilder dhe amerikani tash e disa kohë është duke kërkuar një përballje me
Xhoshuan

Përveç titujve WBA, IBF,
IBO dhe së fundmi WBO,
britaniku ka fituar një mal
me para. Raportohet se
Joshua ka fituar 20.5
milionë euro nga përballja
me boksierin nga Zelanda e
Re. Pra, 568.35 mijë euro për
minutë, apo 1.71 milionë
euro për raund. Kjo është
më shumë se në përballjen
e fundit ndaj Karlos Takam,
ku kishte fituar rreth 17
milionë euro 

Tani radhën 
e ka Vilderi
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Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj urdhëroi të shtunën një
hetim për arrestimin dhe dëbimin
e gjashtë shtetasve turq nga Koso-
va në një operacion, që ai thotë se
ishte urdhëruar pa dijeninë e tij.

Ankara pretendoi se gjashtë
burrat ishin anëtarë të lëvizjes së
Fethullah Gylenit, klerikut turk me
qëndrim në SHBA.

Grupi përfshiu pesë mësues
nga një shkollë e Gylenit dhe një
mjek, të cilët u ekstraduan të enj-
ten në Turqi në një operacion për
ekstradim nga Ministria e Brend-
shme e Kosovës dhe shërbimi i
spiunazhit (AKI) së bashku me Or-
ganizatën Kombëtare të Inte-
ligjencës të Turqisë (MIT), shkruan
DW.

Pas një takimi urgjent me per-

sonelin e sigurisë kombëtare, Ha-
radinaj përsëriti se ai nuk ishte
informuar për operacionin, gjë që
e ka shtyrë të shkarkojë ministrin e
Brendshëm, Flamur Sefaj dhe she-
fin e AKI-së, Driton Gashi.

“Ata ishin të detyruar të më
informonin [për dëbimin], ata nuk
e kishin bërë këtë, ata nuk kishin
besim të mjaftueshëm për ta
ndarë rastin me mua, prandaj nuk
u besoj më shumë atyre, ata kanë
humbur besimin tim”, tha ai.

Haradinaj tha se ai kishte
urdhëruar secilën prej institucio-
neve të përfshira që “të an-
gazhohen plotësisht në sqarimin e
përgjegjësive institucionale,
shkeljeve të mundshme kushte-
tuese dhe ligjore dhe menjëherë
të ndërmarrin hetime gjithëpërf-

shirëse dhe të detajuara”.
Turqia fajëson Gylenin për një

grusht shteti të dështuar në vitin
2016 në Turqi, një veprim që lëvizja
e tij e ka mohuar.

Presidenti turk Recep Tayyip
Erdogan, tha të shtunën se ai ishte
‘i pikëlluar’ nga se Haradinaj e kish-
te shkarkuar premten ministrin e
Brendshëm dhe shefin e AKI-së për
deportimin e gjashtë shtetasve
turq pa lejen e tij.

Erdogan tha se Haradinaj do
ta paguajë për veprimet e tij.

“Që kur keni filluar të mbroni
ata që punuan për të bërë një gru-
sht shteti kundër Republikës
Turke?”, tha ai.

Agjencia shtetërore turke e laj-
meve Anadolu Agency  i përshkroi
burrat si persona të lartë në lë-

vizjen Gulen.
Prokurori i Stambollit po he-

ton njerëzit që sipas Anadolu, po
organizonin lëvizjen e Gylenistë-
ve nga Turqia në Shtetet e Ba-
shkuara dhe në vendet e Evropës.

Turqia e ka quajtur lëvizjen Gu-
len një organizatë terroriste, qëlli-
mi i së cilës është të rrëzojë qeve-
rinë.

Florian Bieber, ekspert i Ballka-
nit në Universitetin e Grazit në Au-
stri, i tha agjencisë së lajmeve Reu-
ters se incidenti mund të jetë i
dëmshëm për Kosovën, një vend
që po përpiqet të ndërtojë lidhje
më të ngushta me Bashkimin Evro-
pian.

“Sigurisht që do të dëmtojë Ko-
sovën, si për të hedhur dyshime
mbi sundimin e ligjit dhe autorite-
tin politik, dhe për bashkëpunimin
me një regjim që është autoritar
dhe gjithnjë e më antagonist ndaj
BE”, tha Bieber për Reuters.

Ndaj arrestimit dhe depërtimit
të shtetasve turq ka reaguar edhe
organizata ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut “Human Right
Watch” (HRW).

“Përveç arrestimeve të disku-
tueshme, ata u dërguan në një
vend ku ata përballen me një rre-
zik serioz të torturës”,  tha HRW në
një deklaratë, tranmseton DW.

Ankaraja nuk
dëshiron
protesta dhe
shkrime
kundër Turqisë
Zëdhënësi i ministrisë së Ja-
shtme turke, Hami Aksoy, ka
reaguar në lidhje me prote-
stën para Ambasadës së Tur-
qisë në Prishtinë mbi dyshi-
min se qytetarët turq, të
dyshuar nga shteti turk se
janë pjesë e grupit që ky sh-
tet e cilëson terrorist, FETO,
po mbaheshin në ambientet
e Ambasadës turke në Prish-
tinë.
Kjo Ministri thotë se Kosova,
si vend nikoqir i shtetasve,
bizneseve, organizatave e
misioneve turke, është
përgjegjëse për sigurinë e
tyre.
“Organizata terroriste FETO
ka treguar edhe njëherë
fytyrën e saj të vërtetë para
tërë votës me veprimet e tyre
kundër Turqisë dhe misione-
ve të saja në Kosovë. Autori-
tetet e Kosovës janë para-
lajmëruar se siguria e
shtetasve, misioneve, zyr-
tarëve dhe kompanive turke
është përgjegjësi e parë dhe
e vetme e Kosovës si vend
nikoqir dhe se pritet nga ta të
veprojnë në vijë me obligi-
met e tyre ndërkombëtare.
Ne presim po ashtu nga mi-
qtë tanë të kenë qasje të kuj-
desshme dhe të pakompro-
mis ndaj pjesëtarëve të kësaj
organizate terroriste dhe
ndaj qarqeve që mbështesin
ata”, thuhet në një komu-
nikatë për media të MPJ-së
turke, raporton Koha.net.
Në anën tjetër, në këtë ko-
munikatë kritikohen edhe
shkrimet “provokuese” në
media ndaj Ambasadës
turke në Prishtinë.
“Lajmet provokuese që po
sulmojnë Ambasadën, Am-
basadoren tonë dhe stafin e
Ambasadës duke deklaruar
se personat që janë ekstra-
duar nga Kosova kanë qenë
në Ambasadën në Prishtinë,
janë të pabazuara. Ne
mohojmë fuqishëm dhe dë-
nojmë manipulimet e tilla të
dëmshme mediale”, përfun-
don deklarata e MPJ-së
turke. 

Veseli i befasuar
nga Erdogani
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri
Veseli, është shprehur i befasuar me
deklarimet e presidentit të Repu-
blikës së Turqisë, Rexhep Taip Erdo-
gan, të drejtuara ndaj kryeministrit
të Republikës së Kosovës, Ramush
Haradinaj.
Në një shkrim në Facebook, Veseli
ka thënë se “këto deklarata janë sh-
qetësuese, sepse vijnë nga lideri i një
vendi mik, mbështetja e të cilit shtet
është dëshmuar në vazhdimësi para
dhe gjatë gjithë ekzistencës së shte-
tit tonë. Andaj, deklarimet e tilla nuk
i kontribuojnë forcimit të miqësisë
dhe bashkëpunimit të ndërsjellë,
për çka vendi ynë ka qenë dhe është
i përkushtuar. Veprimet e institucio-
neve të Republikës se Kosovës janë
sovrane dhe si të tilla nuk mund t'u
nënshtrohen presioneve të jashtme”,
ka shkruar Veseli në Facebook.

Qyteti i Kukësit është
zgjuar të dielën i “pushtuar”
nga forca të shumta RENEA,
një ditë pas protestës kundër
taksës së “Rrugës së Kombit”,
protestë që degjeneroi në
dhunë. Sipas banorëve, policia
ka ardhur në shtëpitë e tyre
natën për të arrestuar pjesë-
marrësit në këtë protestë. Fa-
miljarët e personave të shoqë-
ruar në komisariat thonë se
efektivët e policisë kanë ush-
truar dhunë nëpër banesa në
orët e para të mëngjesit, rapor-
tojnë mediat e Tiranës.

Ndërkohë banorët e
mbledhur përpara godinës së
Drejtorisë së Policisë në Kukës
janë shprehur se policia po bën
arrestime politike, ndërsa tu-
bimi i tyre nuk kishte sfond të
tillë, por u krye vetëm sepse
nuk përballojnë dot taksën e
rrugës. Familjarët e të arre-
stuarve kanë bërë thirrje që ata
të lirohen “një orë e më para,
pasi në qoftë se nuk lirohen Edi
Rama dhe Fatmir Xhafaj do
shohin kush janë ata krimi-

nelë”. Të shtunën për më
shumë se 4 orë “Rruga e Kom-
bit” u kthye në ‘sheshbetejë’ mi-
dis efektivëve të FNSH-së dhe
banorëve, protestues të Kukë-
sit, Hasit e Tropojës, të cilët
kundërshtojnë vendosjen e
taksës për kalimin e automje-
teve në këtë aks.

Si pasojë e konfrontimit fi-
zik mbetën të lënduar qytetarë
dhe policë. Gjithashtu u
shkatërrua edhe impianti i
ndërtuar për të kryer pikërisht
pagesën e shumëkontestuar të
kalimit, ndaj kryeministri Edi
Rama në një konferencë

urgjente në mbrëmje para-
lajmëroi arrestime dhe ndë-
shkim të atyre që ai i etiketoi si
“vandalë”. Kryeministri Edi
Rama në një konferencë për
mediat, ka dënuar sjelljen e
protestuesve në “Rrugën e
Kombit” dhe dhunën, që sipas
tij ushtruan mbi Policinë e Sh-
tetit. “Ju siguroj se këto krime
do të ndëshkohen me të gjithë
rëndesën e forcës së ligjit. Kush
guxoi të ngrejë dorë mbi forcën
e policisë, përmes bllokimit të
dhunshëm të lëvizjes nga dy
anët e kufirit , nuk do t’i shpë-
tojë ligjit”, tha Rama.

RENEA në kërkim 
të protestuesve të dhunshëm

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

Ekstradimi i “gylenistëve”,
Kosova mund të ketë pasoja

Kosova do të hetojë
ekstradimin e gjashtë të
dyshuarve të lëvizjes së
Fethullah Gylen, FETO.
Operacioni mund të ketë
pasoja për vendin, pasi
Kosova kërkon të forcojë
lidhjet me Bashkimin
Evropian. Florian Bieber,
ekspert i Ballkanit në
Universitetin e Grazit në
Austri, i tha agjencisë së
lajmeve Reuters se
incidenti mund të jetë i
dëmshëm për Kosovën,
një vend që po përpiqet
të ndërtojë lidhje më të
ngushta me Bashkimin
Evropian
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Ky lubër,të cilin po e marrim në
shqyrtim,është shkruar me një tek-
nikë të veçuar,sa të thjeshtë dhe të
qartë,po aq edhe të ndërlikuar e
shkencore nga pikëpamja e
zbërthimit të gjerë e të thellë të fi-
gurës së Adem Jasharit(Mirsad
Dakaj);libri vjen ,jo rastësisht, në
përvjetorin e 20-të të Epopesë së
UÇK-së.Në këtë libër ,që lexohet
me një frymë, është shpalosur tri-
nomia jetësore  e figurës së Adem
Jasharit apo,siç është shprehur
edhe vetë autori,tri karakteristika
boshtore,tri shtylla  të jashtë-
zakonshme që e përthekojnë fi-
gurën e tij.Këto karakteristika apo
shtylla  boshtore ,siç shprehet au-
tori,janë: dita e lindjes, emri dhe
mënyra e vdekjes.

Këto karakteristika ,ç'është e
vërteta,janë sinkretizuar prej një
strukture unike dhe padyshim
edhe të pazbërthyeshme deri në
fund...Adem Jashari ,beson autori,
ka qenë një figurë e dhënë,një fi-
gurë delikate , një figurë misiona-

re.Janë këto tri shenja të
shenjta që,sipas vlerësimit të auto-
rit ,ndërlidhën me figurën e Adem
Jasharit.Prandaj jo rastësisht kjo
figur  është  quajtur:SHENJTORI I
LIRISË.

Libri studimor “Figura e Adem
Jasharit”, i autorit Fehmi Ajva-
zi,është strukturuar në tri pjesë
,me shtatë kapituj( nr.3 dhe 7 janë
të një simbolike biblike),dhe
përbëjnë tërësinë e librit ,ku është
shpalosur ,mjaft bukur,profili
i"natyrshëm" dhe i "mbinatyr-
shëm"i Adem Jasharit.

Librin e tij në fjalë ,të struktu-
ruar kështu, autori e ka ndërtuar

me shumë përkushtim e pa-
sion,me shumë të dhëna,me
shumë të dhëna krahasimtare, për
të na dhënë kështu njërën nga fi-
gurat më legjendare të Ko-
sovës.Fillim e mbarim libri është
shoqëruar me materiale  përm-
bajtësore , me fakte, me përshkri-
me , me citime  e referenca të mjaf-
tueshme për të konstatuar  se
figura e tij nuk mund të shpje-
gohet me asnjë lloj teorie.Në libër
ka edhe të dhëna historike-doku-
mentare,dëshmi krahasuese si dhe
metodologji të ndryshme  përmes
të të cilave është shpalosur me hol-
lësi profili i natyrshëm dhe mbi-

natyrshëm i figurës së Adem Ja-
sharit.

Ky libër përfshin çështje fun-
damentale,që lidhen me figurën e
njërit prej heronjve më legjendarë
të popullit tonë dhe se ajo ,sipas
autorit,nuk mund të shpjegohet
deri në fund me asnjë lloj teorie
apo ligji shkencor dhe përtej
shkencor.Kjo figurë e çuditsh-
me(kështu ma pat karakterizuar
vetë autori ,në një takim të përba-
shkët  miqësor në Prishtinë,me
Sarë Gjergjin,poet elitar dhe stu-
diues i letërsisë)është ndërtuar
mbi një sistem të çuditshëm trino-
metrik.Kjo është theksuar edhe në
libër,madje në një formë mjaft in-
teresante dhe bindëse.

Duke u mbështetur në rregulla
dhe metoda të caktuara shkrimi
dhe studimi,në të dhë-
na,burime,dëshmi, fakte relevante
e të tjera ,autori në fjalë, na e ka
dhuruar një libër të rrallë , të
veçantë, me shumë vlera, për fi-
gurën e Adem Jasharit.Dhe jo ra-
stësisht autori,pas një pune hu-
lumtuese dhe përkushtimi të rrallë
, do të konstatojë me të drejtë se
Adem Jashari nuk erdhi mes nesh
rastësisht.Erdhi ,beson autori, si i
dhënë...!Dhe si "i dhënë" erdhi mes
nesh me një mision të caktuar
legjendar-mitik.Prandaj ,gjithnjë
sipas vlerësimit të autorit  të librit
në fjalë, Adem Jashari personifikon
së gjalli  dhe pas rënies -flijimit ,
atributet  dhe frymën  e figurës  së
shenjtë!Ky është kryemendimi i
autorit, që burimin do ta ketë nga
të gjeturat ,nga dëshmitë  dhe nga
elementet  e dhuntishme  dhe de-
likate që e shoqërojnë fund e krye
figurën e tij. (Isa Ahmeti)

Skënderbegiada
ose Kadareja i
vetmuar
Tema e heroit kombëtar, Gjergj
Kastriotit – Skënderbeut në letër-
sinë shqipe është trajtuar që
herët, që prej Marin Barletit
(1508), e sidomos ka lulëzuar në
periudhën e Rilindjes Kombëta-
re.
E nisi Jeronim de Rada me “Skan-
derbegu i pafan” më 1837 dhe e
mbaroi Fan Noli me “Histori e
Skënderbeut” më 1921, shkruan
Arben Veselaj, në numrin e
sotëm të Kohës Ditore. Skënder-
beu ka qenë padyshim edhe
temë e veprave tek shumë autorë
modernë shqiptarë, por për
Ismail Kadarenë ai u bë subjekt i
shumë librave të tij, si në roma-
ne, poezi, e sidomos në eseistikë
e publicistikë, pastaj edhe në po-
lemika e reagime publike etj,
shkruan Koha Ditore.
Qysh me romanet e tij të her-
shëm, si: “Kështjella”, “Pashallë-
qet e mëdha”, por edhe ata të
mëvonshëm si: “Qorrfermani”,
“Pallati i ëndrrave” etj., Ismail Ka-
dare ka vënë një marrëdhënie
specifike mes letërsisë dhe histo-
risë, duke krijuar kështu një
skemë interesante brenda së
cilës shkruhet dhe lexohet letër-
sia e tij. Historia e kombeve të
Ballkanit dhe atyre mesdhetarë,
që nga koha e miteve të mëdha
antike e deri në kohëra moderne,
është frymëzim i përhershëm
për Kadarenë, fatet e të cilëve jo
një herë bëhen reminishenca me
fatet e personazheve të tij histo-
rikë dhe imagjinarë.

Në vazhdën e kremtimit të 550
vjetorit të vdekjes së kryeheroit
kombëtar Gjergj Kastrioti Skën-
derbeu, Teatri shqiptar në Ame-
rikë me projektin teatror Gjergj
Kastrioti Skënderbeu, pas shfaqje-
ve të suksesshme në Zagreb,
Vjenë, Lucernë, Gjenevë dhe Pa-
ris, vazhdon me prezantimet dinji-
toze tani edhe në Itali dhe Gjer-
mani. Vetëm të shfaqurit e Gjergj
Kastriotit Skënderbeut para nipa-
ve, mbesave, stërnipërve dhe
stërmbesave na kujton e shpie tek
Moti i Madh i Arbërit, ajo periudhë
e ndritur dhe plot lavdi kur një po-

pull i vogël i bëri ballë, luftoi
trimërisht dhe triumfoi ushtaraki-
sht gati në të gjitha betejat me
barbarët falë strategjisë luftarake
të atij burri të madh që kaloi për-
tej dimensioneve të heroit, mitit
dhe legjendës. 

Kjo turne e Teatrit shqiptar në
Amerikë, me nëntë shfaqje brenda
dy javësh, është historike për hir të
dimensionit me një shtrirje vizio-
nare dhe kombëtare, me qasjen e
aktualitetit si realizim i qëlluar
dhe me cilësi të larta artistike që
prin në shënimin e jubileut të
rëndësishëm duke dhënë me-

sazhe të qarta në favor të ngritjes
së dinjitetit kombëtar. Drama
Gjergj Kastrioti Skënderbeu është
shkruar nga Xhevat Limani i cili
shfaqet edhe si regjisor bashkë me
aktorin hollivudian Michael Tylo.
Në rolin e Skënderbeut paraqitet
Xhevat Limani. Donikën e ka rea-
lizuar sopranoja Era Hoxha. Në ro-
lin e Vojsavës prezentohet Merita
Çoçoli.  Shfaqjet do të kenë këtë
itinerar: 1 prill në Frascineto Kala-
bri Hapja e festës së Pashkëve me
vallen e Skënderbeut 3 prill në Fra-
scineto shfaqet drama GJERGJ KA-
STRIOTI SKËNDERBEU në sheshin

A l b a n i a Ora. 20:30 4 prill në CI-
VITA. GJERGJ KASTRIOTI SKËN-
DERBEU në Eccomuseo Palazzo
Castellano O r a. 18 5 prill në LUN-
GRO GJERGJ KASTRIOTI SKËN-
DERBEU Cassa della Musica “V.
Stratikoi” O r a. 21 6 prill në  CO-
SENZA GJERGJ KASTRIOTI SKËN-
DERBEU O r a. 17 8 prill në  PIANA
DEGLI ALBANESI GJERGJ KA-
STRIOTI SKËNDERBEU Teatro del

Seminario O r a. 21 9 prill në  SAN
GIORGIO ALBANESI GJERGJ KA-
STRIOTI SKËNDERBEU ORA 20 14
prill në  2018 STUTTGART -Gjer-
mani në LIEDERHALLE-Stuttgart
Ora 19 GJERGJ KASTRIOTI SKËN-
DERBEU shfaqet në kuadër të Pro-
gramit kulturor të qytetit të Sh-
tutgartit dhe në organizim të
gjithë shoqatave shqiptare të ba-
shkuara. 

“Gjergj Kastrioti Skënderbeu” i Xhevat
Limanit zbret te arbëreshët e Italisë

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

Adem Jasharit në optikën
hulumtuese-studimore

Kohë më parë Fehmi
Ajvazi ,shkrimtar dhe
publicist i njohur, nxori
në dritë librin studimor
me titull:Figura e Adem
Jasharit,botues "Lena
Graphic Design",
Prishtinë
,2018,recensuar nga Dr.
Sulejman Abazi
,Dr.Bujar Dugolli dhe
Dr.Sevdai Demiri.
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11..  HHaappëëssiirraa  ddhhee  ppaajjiissjjaa  nnëë  kklliinniikkëënn  nnëë  aammbbuullaannccëënn  nnrr..  3344  nnëë  llookkaalleett  ee  IIPPSSHH  SShhttëëppiiaa  ee  sshhëënnddeettiitt  ––  PPrriilleepp  mmee  ssiippëërrffaaqqee  ttëë  ppëërrggjjiitthhsshhmmee  pprreejj  3355,,5500  mm22  ppëërr  vveepprriimmttaarrii  mmjjeekkëëssii  ttëë  

ppëërrggjjiitthhsshhmmee nnëë nniivveell  ttëë  mmbbrroojjttjjeess pprriimmaarree sshhëënnddeettëëssoorree  
42.600,00  3.550,00  

 
2.2. Hapësira dhe pajisja lëndë e dhënies me qira – ankandit publik mund të shihet çdo ditë 
pune prej ora 09.00 deri në ora 14.00, me paralajmërim paraprak dhe prezencë të përfaqësuesit 
të Komisionit për realizim dhe procedurë më së voni pesë ditë para mbajtjes së ankandit publik.  
2.3. Kushtet për dhënie me qira: Hapësira dhe pajisja lëndë e dhënies me qira të theksuar në 
pikën 2.1. jepet nën kushtet në vijim: 
- Qëllimi i hapësirës dhe pajisja për kryerje të veprimtarisë përkatëse shëndetësore; nr. r. 1 për 
veprimtari Stomatologji e përgjithshme në nivel të mbrojtjes primare shëndetësore;  
- Qiramarrësi nuk mund të ndryshojë veprimtarinë për të cilën jepet qiraja, nuk mund ta japë 
hapësirën me qira dhe nuk mund të bashkojë bashkëthemelues të tjerë; 
- Qiramarrësi nuk ka për obligim ta marrë dhe ta punësojë punëtorin shëndetësor me arsim të 
mesëm; 
- Shpenzimet për investime bien në barrë të qiramarrësit dhe ndaj të njëjtave mund të iniciohet 
me leje paraprake me shkrim nga IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep;  
- Në rast të defektit në hapësirë dhe të pajisjes së dhënë me qira, shpenzimet për mënjanim të 
defektit di ti bartë qiramarrësi i hapësirës ku është bërë defekti;  
- Qiramarrësi obligohet që pagesa e qirasë të jetë në muaj pas pranimit të faturës nga IPSH 
Shtëpia e shëndetit – Prilep më së voni deri në datën 15 të muajit të ardhshëm për muajin 
aktual; për shpenzime shtesë do të pranojë llogari të posaçme.  
- Në rast të shuarjes së institucionit shëndetësor ose pamundësisë për pagesë të qirasë, 
obligimet i merr themeluesi i IPSH, gjegjësisht qiramarrësi.  
33..  TTËË  DDRREEJJTTËË  PPËËRR  PPJJEESSËËMMAARRRRJJEE  
3.1. Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë: 
- SSuubbjjeekktteett  ffiizziikkee  ––  ddookkttoorrëë  ttëë  mmjjeekkëëssiissëë  ssëë  ppëërrggjjiitthhsshhmmee  ttëë  cciillëëtt  ii  pplloottëëssoojjnnëë  kkuusshhtteett  ttëë  
ccaakkttuuaarraa  mmee  LLiiggjjiinn  ppëërr  mmbbrroojjttjjee  sshhëënnddeettëëssoorree,,  ttëë  kkeennëë  ttëë  mmbbaarruuaarr  aarrssiimmiinn  ssiippëërroorr  ((sshhkkaallllaa  VII/1 
ose VII/2) Fakulteti i mjekësisë dhe të kenë licencë përkatëse për punë;  
- SSuubbjjeekktteett  jjuurriiddiikkee  – institucione private shëndetësore të themeluara dhe regjistruara për 
kryerje të veprimtarisë shëndetësore nga sfera përkatëse, të cilët pesë ditë para mbajtjes së 
ankandit publik do të dorëzojnë Fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik e cila 
përmban edhe Deklaratë se pranon kushtet nga pika 2.3 si dhe dokumentacion të tërësishëm të 
theksuar në pikën 4.1. të kësaj shpallje, në adresën: IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep rr. 
Marksova pn 7500 Prilep. 
3.2. Depozitë – Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë vetëm subjektet të cilët 
dorëzojnë dëshmi – fletëpagesë se pesë ditë para mbajtjes së ankandit publik kanë paguar 
depozitë për pjesëmarrje në ankandin publik. 
3.3. Shuma e depozitës në të holla që duhet të paguhet për marrje të së drejtës për 
pjesëmarrje në ankandin publik është përllogaritur në pajtim me Rregulloren për shumën më të 
ulët të kompensimit për licencë për kryerje të veprimtarisë shëndetësore në rrjetin e 
institucioneve shëndetësore dhe për shumën më të ulët të qirasë të hapësirës dhe pajisjes së 
institucionit publik shëndetësor (Gazeta zyrtare 156/2012) si dhe Neni 231-gj paragrafi 2 e Ligjit 
për mbrojtje shëndetësore dhe ndryshimet e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta zyrtare 

10/2015) dhe i njëjti theksohet në kolonën 3 të tabelës nga pika 2.1. Pagesa e depozitës duhet 
të realizohet në dobi të llogarisë trezore të FSSHM në Llogari të shfrytëzuesit buxhetor – IPSH 
Shtëpia e shëndetit Prilep edhe atë si në vijim: 
- Banka e pranuesit: BPRM; 
- Llogaria: 100000000066005; 
- Llogaria e shfrytëzuesit: 660200150153158; 
- Shifra e të hyrave dhe programi 72381100; 
- Qëllimi i pagesës: Depozita për pjesëmarrje në ankandin publik për qira. 
3.4. Pagesa e realizuar në të kundërt nga pika 3.2. llogaritet si e vonuar dhe personat të cilët 
nuk kanë kryer me kohë pagesën dhe nuk kanë dorëzuar fletëparaqitje për pjesëmarrje në 
ankandin publik në pajtim me pikën 3.1. nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. 
44..    KKUUSSHHTTEETT  PPËËRR  PPJJEESSËËMMAARRRRJJEE  NNËË  AANNKKAANNDDIINN  PPUUBBLLIIKK    
4.1. Personat e interesuar duhet të parashtrojnë Fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin 
publik, në afatin e caktuar në pikën 3.1. në zarf të mbyllur me shenjë për numrin e Shpalljes për 
ankand publik. Formulari i fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik mund të merret (pa 
kompensim) nga Arkivi i IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep (Ambulanca e Tut-Kom) çdo ditë 
pune prej ora 08,00 deri në ora 14,00.  
Me fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik personat e interesuar duhet të dorëzojnë: 
PPeerrssoonnaatt  ffiizziikk::  
- Dëshmi për depozitë të paguar; 
- Fletëparaqitje përkatëse të plotësuar për pjesëmarrje në ankandin publik dhe Deklaratë se i 
pranojnë kushtet nga pika 2.3 e Shpalljes; 
- Fotokopje nga dokumenti personal valid (letërnjoftim ose pasaportë); 
- Dëshmi për arsimin e mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Licencë për punë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); dhe  
- Autorizim me rregull për përfaqësim në rast të pjesëmarrjes përmes autorizimit. 
PPeerrssoonnaatt  jjuurriiddiikk::  
- Dëshmi për depozitë të paguar; 
- Fletëparaqitje të plotësuar përkatëse për pjesëmarrje në ankandin publik dhe Deklaratë se 
pranon kushtet nga pika 2.3. e Shpalljes; 
- Dëshmi për regjistrim të subjektit juridik në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë 
(jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- Dëshmi se nuk është hapur procedurë për falimentim ose likuidim (jo më të vjetër se gjashtë 
muaj); 
- Vendim me të cilin jepet leje për fillim me punë të institucionit shëndetësor nga Ministria e 
shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë; dhe 
- Autorizim të rregullt për të autorizuarin që përfaqëson subjektin juridik, gjegjësisht dëshmi për 
cilësi të personit të autorizuar përgjegjës të subjektit juridik. 
 
 

55..  DDIITTAA,,  OORRAA  DDHHEE  VVEENNDDII  II  AANNKKAANNDDIITT  PPUUBBLLIIKK  
Ankandi publik me gojë do të mbahet në lokalet e IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep, rr. Marks-
ova pn, 7500 Prilep (Ambulanta Tut-Kom), dhe atë më datë 11.04.2018 me fillim në ora 12:00. 
66..  PPRROOCCEEDDUURRAA  PPËËRR  AANNKKAANNDD  PPUUBBLLIIKK  
6.1. Procedurën për ankand publik e realizon Komisioni për posedim me mjete të patundshme 
dhe të tundshme të IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep me kryetaren Liljana Petkovska. Në ditën 
e ankandit publik mund të marrin pjesë vetëm personi fizik gjegjësisht personi i autorizuar i 
IPSH që i plotësojnë kushtet nga Shpallja dhe në emër të së cilit është bërë pagesa e 
depozitës. Pjesëmarrësit legjitimitetin e tyre për pjesëmarrje në ankand e vërtetojnë me 
dokument valid të identifikimit dhe autorizim të rregulluar për të autorizuarit. 
6.2. Ankandi publik fillon me kumtimin publik të çmimit fillestar të caktuar në kolonën 4 të 
tabelës nga pika 2.1. e Shpalljes. 
6.3. Ankandi bëhet “hap pas hapi” me rritjen e vlerës në secilin hap, për shumë jo më të vogël 
se 100 denarë. 
6.4. Pjesëmarrësi në ankand i cili ka ofruar çmimin më të lartë dhe pas tre herë kumtimeve nuk 
ofrohet çmim nga pjesëmarrës tjetër, merr statusin si ofertues më të volitshëm. 
6.5. Me statusin e ofertuesit më të volitshëm mund të jetë edhe pjesëmarrësi i cili në ankand 
publik është paraqitur si i vetmi ofertues; i cili ka plotësuar dhe pranuar kushtet e shpalljes dhe 
ka dhënë çmimin fillestar për të paktën një hap. 
6.6. Me ofertuesin më të volitshëm IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep do të lidhë marrëveshje 
për qira të hapësirës dhe pajisjes – lëndë e ankandit publik. Me marrëveshje për qira më 
përafërt do të përcaktohen të drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia e qirasë.  
6.7. Pas lidhjes së marrëveshjes qiramarrësi në afat prej 30 ditëve të njëjtin e dorëzon në noter 
për shkak të solemnizimit. Kopjen e marrëveshjes së lidhur e dorëzon në Ministri të 
shëndetësisë së RM. 
6.8.  Depozita e paguar me të holla për pjesëmarrje në ankandin publik nga ofertuesi më i 
volitshëm pas lidhjes së marrëveshjes për qira llogaritet në qira.  
6.9.  Depozita e paguar në të holla nga ofertuesi më i volitshëm që nuk ka lidhur marrëveshje 
për qira në afat prej 15 ditëve, e humb të drejtën e kthimit të depozitës në të holla. Në këtë rast 
me status të ofertuesit më të volitshëm do të emërohet pjesëmarrësi i cili me radhë është 
ofertuesi ardhshëm, që ka plotësuar kushtet nga shpallja dhe ka dhënë çmimin fillestar të 
ankandit publik dhe me të njëjtin do të lidhet marrëveshje për qira. 
6.10. Depozita e paguar në të holla për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet parashtruesit të 
fletëparaqitjes që nuk është ofertues më i volitshëm në tërësi në afat prej 15 ditëve nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik. 
6.11. Informata më të detajuara dhe kontroll të lëndës së ankandit publik me paralajmërim 
paraprak mund të merren në tel. 048 428 184. 

IPSH Shtëpia e shëndetit – Prilep 
u.d Drejtor  

D-r. Olivera Axhioska

MINISTRIA E EKONOMISË  

 

Ministria e ekonomisë, në pajtim me Programin për mbështetje të turizmit vendor për punëtorët me të ardhura të ulëta në Republikën e Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 21 të 
datës 02.02.2018), publikon: 

 

THIRRJE PUBLIKE  
Për dhënie të Vërtetimit për pushim të punëtorëve me të ardhura të ulëta në vlerë prej  

15.000,00 denarë  
 

              Lëndë e thirrjes publike është “Dhënia e Vërtetimit për pushim të punëtorëve 
me të ardhura të ulëta në vlertë prej 15.000,00 denarë” 

1. Në pajtim me Programin për mbështetje të turizmit vendor për punëtorët me të ardhura të 
ulëta në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21 të datës 
02.02.2018), Ministria e ekonomisë ka publikuar Thirrje publike për marrje të Vërtetimit për 
pushim për punëtorët me të ardhura të ulëta në vlerë prej 15.000,00 denarë. 

- Qëllimi themelor i këtyre projekteve është që të ju mundësohet personave me të ardhura të 
ulëta të shfrytëzojnë pushim vjetor, dhe në të njëjtën kohë të ju ndihmohet qendrave turistike në 
rritjen e kapacitetit të punës jashtë sezonit turistik.  

             -  Ministria e ekonomisë do të japë Vërtetim në shumë të përgjithshme me vlerë prej 
15.000 denarë dhe e njëjta të përdoret në një prej objekteve të kategorizuara hotelerike për 
akomodim në Republikën e Maqedonisë që do të paraqiten në Ministrinë e ekonomisë. 

2.  Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha subjektet fizike të cilët 
janë të punësuar dhe të ardhurat e tyre mujore në familje nuk kalojnë të neto të ardhurat 
në shumë prej 15.000,00 denarë. 

 Një person mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për shfaqje të interesimit për shfrytëzim të 
mjeteve për pushim të organizuar. 

 Për pjesëmarrje sipas Thirrjes publike punëtorët me të ardhura të ulëta – kërkues deri te 
Ministria e ekonomisë duhet të parashtrojnë: 

- Formular të plotësuar të kërkesës (formular të gatshëm); 
-Vërtetim nga punëdhënësi për shumën pagës së paguar dhe certifikatë nga banka për tre (3) 

muajt e fundit për parashtruesin e kërkesës si dhe të anëtarëve të familjes së ngushtë (nëse janë 
të punësuar) të cilët së bashku me atë do të shfrytëzojnë pushimin; 

-Vërtetim nga Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë me të cilën dëshmohet se 
anëtarët e familjes së ngushtë nuk janë të punësuar, nëse të njëjtit nuk janë të punësuar; 

- Fotokopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit për atë dhe anëtarët e familjes të cilët 
së bashku do të shfrytëzojnë pushimin;  

- Deklaratë se kërkuesi personalisht ose me anëtarët e familjes që janë theksuar në kërkesë do 
të shfrytëzojnë pushimin (formular i gatshëm); 

- Deklaratë se kërkuesi moralisht, materialisht dhe penalisht përgjigjet për të dhënat e 
theksuara (të dhënat personale dhe mjetet financiare), të nënshkruar nga parashtruesi i kërkesës 
(të vërtetuar në noter). 

3. Të drejtë për marrje të Vërtetimit për pushim kanë të gjitha subjektet fizike të cilët 
janë të punësuar dhe të ardhurat e tyre mujore në familje nuk kalojnë neto të ardhurat në shumë 
prej 22.000,00 denarë. 

 

4. Formulari i kërkesës për shfaqje të interesimit për shfrytëzim të mjeteve për pushim të 
organizuar mund të merret në arkivin e Ministrisë së ekonomisë ose të sigurojë përmes internet 
faqes të ministrisë: www.economy.gov.mk . 

- Për çdo Vërtetim, Ministria e ekonomisë do të mbajë evidencë për personat të cilët 
shfrytëzojnë dhe në cilin objekt hotelerik për akomodim të përdoret. 

- Kërkesat për marrje të Vërtetimit do t’i shqyrtojë Komisioni i formuar nga ana e Ministrit të 
ekonomisë. 

                - Komisioni pas arritjes së të gjitha kërkesave për pushim të organizuar të 
parashtruara gjatë kohëzgjatjes së Shpalljes publike, me procesverbal do të përcaktojë numrin e 
saktë të kërkesave të arritura dhe do të përpilojë Listë për kërkuesit që kanë dokumentacion të 
rregullt dhe të kompletuar që së bashku me raportin e parashtrojnë deri në Ministrinë e 
ekonomisë. 

- Punëtorët me të ardhurat e ulëta – kërkuesit që nuk kanë parashtruar dokumentacion të 
rregulluar dhe të kompletuar nuk do të evidentohen në Listën e kërkuesve. 

- Lista e kërkuesve që kanë parashtruar dokumentacion të rregulluar dhe të kompletuar 
publikohet në ueb faqen e Ministrisë së ekonomisë më së voni shtatë ditë nga dita e 
përcaktimit të listës. 

-Punëtorëve me të ardhura të ulëta – kërkuesve që janë të evidentuar në Listën e 
kërkuesve, Ministria e ekonomisë u jep Vërtetim për shfrytëzim të mjeteve për pushim të 
organizuar në shumë prej 15.000,00 denarë, 

- Vërtetim për shfrytëzim të mjeteve për pushim të organizuar jepet sipas parimit “i pari i 
paraqitur, i pari i shërbyer”. 

-Vërtetimi për shfrytëzim të mjeteve për pushim të organizuar mund të shfrytëzohet 
vetëm nga punëtori, të cilit i jepet së bashku me anëtarët e tij të familjes së ngushtë, të cilët 
janë të theksuar në kërkesë. 

- Vërtetimi për shfrytëzim të mjeteve për pushim të organizuar do të mund të shfrytëzohet 
më së voni deri më 30 nëntor 2018 në ndonjë prej objekteve hotelerike nga Lista e objekteve të 
paraqitura hotelerike për akomodim, të publikuar në ueb faqen e Ministrisë së ekonomisë.  

Mbikëqyrjen mbi realizimin e Projektit do ta realizojë Komisioni i formuar nga Ministria e 
ekonomisë.  
- Thirrja publike është e publikuar në ueb faqen e ministrisë së ekonomisë 

www.economy.gov.mk.  
- Kërkesa së bashku me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet në Arkivin e 

Ministrisë së ekonomisë, rr. “Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup deri më 31 maj 2018.

 
Për informata më të hollësishme drejtohuni në: 

·tel:(02) 3093 543; (02) 3093 540·faks: (02) 3093 540 e-mail: bekim.hadziu@economy.gov.mk 
 



19MOZAIK
Koha, e hënë 2 prill, 2018 

“Policë vrasës”, me këtë togfjalësh e
nis konstatimin e saj “The Economist”,
sipas të cilës, policia amerikane vret rreth
1000 persona çdo vit. Banorët e zonave
më të varfra janë edhe më të ekspozuar
ndaj kësaj lloj vdekshmërie. Sipas studi-
mit, asnjë vend tjetër i zhvilluar nuk i pë-
rafrohet statistikave të policisë amerika-
ne. Policia në Finlandë, për shembull, ka
shtënë vetëm 6 herë në vitin 2013. Ar-
syeja përse policët amerikanë vrasin më
shpesh thuhet të jetë fakti se ata kërcë-
nohen gjithashtu më shpesh. Ata janë
35 herë më shumë të ekspozuar ndaj vra-
sjeve në krye të detyrës, krahasuar me
homologët e tyre gjermanë. Ndërkohë,
policët në vendet e varfra janë shumë
herë më vdekjeprurës. Kjo, sepse ata për-
ballen me rreziqe edhe më të mëdha, e
sigurisht janë edhe më të papërgjegj-
shëm!

Filipinet, për shembull, kanë përje-
tuar së fundi kulmin më të lartë të vrasje-
ve nga dora e një polici, që kur presiden-
ti Rodrigo Duterte urdhëroi policinë që të

qëllonte për vdekje e pa dallim, të dy-
shuarit si trafikantë apo përdorues dro-
ge. Mijëra persona janë qëlluar në gjakf-
tohtësi të plotë. Qeveria thotë se numri i
viktimave është mbi 6000, por grupet e
të drejtave të njeriut e dyfishojnë këtë
shifër. Në El Salvadorin e vitit 2015, zë-
vendëspresidenti u tha policëve se mund
t’i qëllonin pjesëtarët e bandave “pa pa-
sur frikë se do të vuajnë nga pasoja”.
Numri i gangsterëve të pretenduar, të
qëlluar nga policia është rritur nga 39 në
vitin 2013, në 603 në vitin 2016. Në Paki-
stan dhe Indi, “përballjet vrastare” janë të
zakonshme. Togfjalëshi është enkas i til-
lë, e nënkupton se të dyshuarit vriten në
beteja të vendosura të shtënash.
Megjithatë, policët rrallë lëndohen në të
tilla “përballje”. Në Pakistan, 8800 raste
janë regjistruar mes viteve 1997 dhe
2016, shumica e të cilave në fakt kanë
qenë ekzekutime pa gjyq.

Por, përse vrasin policët dhe çfarë
mund të bëhet për të kufizuar këtë
trend? Një zgjidhje është ajo që policët të

vendosin kamera në trup për të regji-
struar ndërveprimet me publikun. Por
kjo do të funksiononte vetëm nëse qeve-
ritë do të donin që policët e vendeve të
tyre të jenë të përgjegjshëm e lloga-
ridhënës për çdo rast. Në fillimvitet
2000, Kolumbia bastisi e dëboi 12 mijë
oficerë të korruptuar policie, e u mësoi të
rinjve sesi të bëheshin detektivë më të
zotë. Në këtë aspekt mund të ndihmojë
shumë edhe zgjidhja e opsioneve jov-
dekjeprurëse, siç do të ishte pistoleta
elektrike që bën të mundur paralizimin
e përkohshëm të të dyshuarit. Gjithsesi
këto janë zgjidhje afatshkurtra, pasi në
një periudhë afatgjate, policët në ven-
det e varfra kanë nevojë urgjente të pa-
guhen më mirë, e sigurisht edhe të për-
ballen me pasoja më të ashpra, në rast të
abuzimit me detyrën e tyre.

Mbi të gjitha, vendet duhet të kenë
në krye udhëheqës që të mendojnë se
jetët e civilëve vlejnë! Ndëshkimi i faj-
torëve duhet të jepet nga gjykatat, e jo
nga policët.

Qentë e policisë së Madridit
duhet të marrin ajër të kondicio-
nuar dhe terapi muzikore për të
përmirësuar mirëqenien e tyre.
Forca policore komunale e krye-
qytetit spanjoll ka instaluar një si-
stem të specializuar që ofron tera-
pi muzikore për qentë e saj të
shërbimit. Shpresohet se kjo risi
do të reduktojë nivelet e stresit të
përjetuara nga qentë. Teknika ek-
spozon kafshët me muzikë klasike
disa herë në ditë dhe njihet si
“Efekti Mozart”.

Sistemi është instaluar si pjesë
e një rinovimi në lagjet e banimit

ku qëndrojnë qentë. 22 qen pu-
nojnë si detektorë në role të ndry-
shme në Njësinë e Forcës Policore
Komunale. Qentë në këto njësi
janë të specializuar në zbulimin e
eksplozivëve dhe narkotikëve, si
dhe pjesëmarrjen në misionet e
shpëtimit. Këshilli lokal i Madri-
dit, i cili mbikëqyr forcën, tha se
qentë janë të ekspozuar ndaj nive-
leve të larta të stresit në rolet e
tyre. Një studim i vitit 2012 i bo-
tuar në Revistën e Sjelljes Veteri-
nare zbuloi se muzika klasike
mund të ndihmojë në zvogëlimin
e ankthit te qentë.

Rafael de la Gándara, një rre-
shter policie përgjegjës për një-
sinë, tha se renovimi i lagjeve të
qenve mund të ndihmonte në
ruajtjen e performancës së tyre në
këtë detyrë. Ai tha se qentë duhet
të qetësoheshin, por duhet të sti-
muloheshin, t’i mbanin ata të vë-
mendshëm dhe të përgjegjshëm
ndaj komandave kur kryen punët
që mund të thirren për një mo-
ment. Riparimi gjithashtu përf-
shin ajër të kondicionuar për të si-
guruar që qentë të mbrohen nga
mbinxehja gjatë verës dhe nga i
ftohti në dimër.

SHTUTGARTI, qyteti me
më pak stres në botë
Gjermania rezulton të ketë qytetet me më pak stres në
mbarë botën. Ky është përfundimi i një studimi të
Forumit Ekonomik Botëror, që e argumenton këtë
gjetje me faktin se qytetet gjermane kanë hapësira të
mëdha të gjelbra, një trafik shumë pak të ngarkuar, e
mbi të gjitha nivele shumë të larta të gjendjes shën-
detësore të banorëve. Janë pikërisht 4 qytete gjerma-
ne, që renditen në dhjetëshen e atyre më të qeta në
botë. Mes tyre, Shtutgarti rezulton të jetë qyteti me
më pak stres në planet. Sidnei në Australi është i vet-
mi qytet joeuropian që përfshihet në “Top 10”, ndërsa
klasifikimi vijon me Gracin (Graz) në Austri, Edinbur-
gun në Britaninë e Madhe, Bordonë (Bordeaux) në
Francë, Bernën në Zvicër, dhe Luksemburgun.

ALARMI: Gjithnjë e 
më shumë antibiotikë
Një rritje dramatike e konsumit global të antibio-
tikëve ka bërë që ekspertët e shëndetit publik të
apelojnë për strategji të reja, që do të vinin nën
kontroll përdorimin e tepruar të ilaçit, dhe për in-
vestime më të mëdha për të siguruar ujë të pastër,
kushtet e duhura sanitare dhe vaksinat, në vendet
ku sëmundjet infektive janë më shqetësuese. Për-
dorimi i pakufizuar i antibiotikëve është shkaku
kryesor për rritjen e infeksioneve që u rezistojnë
barnave, që tani i marrin jetën më shumë se një mi-
lion njerëzve në vit, në të gjithë botën. Nëse nuk
merren masa, sipas ekspertëve, shifrat do të rrite-
shin në mënyrë të frikshme. Pavarësisht përpjekje-
ve për të inkurajuar përdorimin më të kujdesshëm
të antibiotikëve, një ekip ndërkombëtar kërkuesi-
sh ka zbuluar një rritje prej 65 për qind të konsumit
të antibiotikëve në botë, krahasuar me vitin 2000.
Sipas ekspertëve, sistemi modern mjekësor është
ndërtuar mbi bazën e antibiotikëve efikasë dhe,
nëse këta antibiotikë nuk funksionojnë më, nëse
bakteret bëhen rezistentë ndaj shumicës prej tyre,
atëherë mjekësia do të ishte në telashe.

Terapi me këngët e Mozart për qentë e policisë në Madrid 

POLICË VRASËS! 
Amerikanët në
krye të listës

Arsyeja përse policët
amerikanë vrasin më
shpesh thuhet të jetë

fakti se ata kërcënohen
gjithashtu më shpesh.

Ata janë 35 herë më
shumë të ekspozuar

ndaj vrasjeve në krye
të detyrës, krahasuar
me homologët e tyre

gjermanë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve për nxënës nga SHMQSH “Koço Racin” – Shkup në vijim
publikon

KËRKESË
Për grumbullimin e ofertave për ekskursionet e nxënësve për nxënësit e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup

Kërkues: SHMQSH “Koço Racin” – Shkup
Ofertues: Secili subjekt juridik dhe fizik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë në pajtim me lëndën e shpalljes
Lënda: Organizim i ekskursioneve për nxënësit në pajtim me programin e shkollës

Për realizimin e ekskursioneve janë paraparë përmbajtje në pajtim me Programet për realizim të ekskursioneve për
nxënës që duhet të merren çdo ditë pune prej ora 10:00 deri në ora 14:00 në Arkivin e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup.

Marrja e Programit për realizim të ekskursioneve është kusht për pjesëmarrje në procedurën e grumbullimit të ofertave.
Në pajtim me Rregulloren për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore të nxënësve të shollave të mesme

subjektet juridike të cilat janë të interesuara për pjesëmarrje në bazë të kësaj kërkese duhet të plotësojnë kriteret minimale në
vijim për përcaktimin e aftësisë dhe të plotësojnë kërkesat teknike dhe financiare sipas kësaj shpallje.

KRITERET MINIMALE dhe dëshmitë për përcaktimin e aftësisë të subjekteve juridike:
 Kriteri: Ofertuesit të jenë të regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për realizim të

veprimtarisë turistike – të kenë Licencë A,
 Dëshmi: Licencë A valide për kryerje të veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit – të vërtetuar me vulë besueshëm
me origjinalin

 Kriteri: Të kenë të realizuara në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira gjatë
3 (tre) viteve të fundit me nxënës të shkollave të mesme,

 Dëshmi: Listë referente të ekskursioneve të organizuara dhe aktivitete të tjera të lira të shoqëruar me së paku 3 (tre)
marrëveshje për organizim të ekskursioneve dhe aktivitete tjera të lira të shoqëruara me 3 (tre) vërtetime për
realizim kualitativ, në kohë dhe profesional të marrëveshjeve të dorëzuara, ndërsa të cilat marrëveshje janë shënuar
në listën referente gjatë 3 (tre) viteve të fundit.

 Kriteri: Ti plotësojnë kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike me të cilët transportohen grupet e fëmijëve,

 Dëshmi: Deklaratë nën përgjegjësi të tërësishme penale dhe materiale se operatori ekonomik i cili do të paraqitet si
ofertues ka mundësi të sigurojë shërbim për transport në pajtim me kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në
pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të posaçme teknike të makinave me
të cilat transportohen grupet e fëmijëve ku makinat me të cilat realizohet transporti i fëmijëve

KËRKESAT FINANCIARE DHE OFERTA FINANCIARE
 Mënyra e pagesës: në dorë ose me këste me kartela kreditore në tërësi 3 (tre) ditë para nisjes.
 Çmimi të përfshijë: transport me autobusë turistik të pajisura me kondicionerë dhe mjete audio vizuale, akomodim në

hotele në pajtim me kriteret në kërkesë,
 person mjekësor,
 sigurim shëndetësor – rrugor pa franshizë.
 Në çmim të përfshihen edhe aranzhmane falas për 4 kujdestarë të klasave dhe mëditje në pajtim me rregullativave

evropiane.
 Së paku 4 nxënës nga familje të prekura sociale të lirohen nga pagesa
 Ofertuesi duhet të theksojë çmimin për një person për nxënës me TVSH të përfshirë.
 Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur obligohet të parashtrojë edhe garanci bankare për realizim

kualitativ të ekskursionit prej 15% të shumës së përgjithshme të marrëveshjes.
 Çmimi i përgjithshëm për nxënës do të theksohet në marrëveshje për realizim të ekskursionit pas vërtetimit të numrit të

saktë të nxënësve për të cilët realizohet ekskursioni.
 Vërejte: Ofertuesi çmimin e tij të ofertës duhet ta formojë vetëm në pajtim me kërkesën nga programi për realizim të

ekskursioneve. Të gjithë ofertuesit të cilët do të ofrojnë shërbime shtesë, do të përjashtohen nga procedura për zgjedhje
për shkak të qasjes ndryshe në përpilimin e ofertës së tyre dhe mosrealizimit me ofertat e tjera.

 Kriteri për zgjedhje: çmimi më i ulët
 Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ulët, dhe pastaj do të përmbushë

kriteret minimale për aftësi dhe do të ketë ofertë të pranueshme teknike dhe financiare.
 Afati për dorëzimin e ofertave: 5 (pesë) ditë duke mos llogaritur ditën e shpalljes.
 Mënyra dhe vendi i dorëzimit të ofertave: Në zarf të mbyllur në Arkivin e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup deri në ora

15:00, me shenjë të vetme “Deri tek Komisioni për realizim të procedurës për zgjedhje të subjektit juridik për realizim të
ekskursionit shkollor”.

 Secila ofertë e arritur pas afatit përfundimtar do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë shqyrtimi.
 Hapja dhe vlerësimi i ofertave do të bëhet në hapësirat e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup në e njëjta do të jetë publike.

Komisioni për grumbullimin e ofertave

Në sajë të Planit operativ për  programet aktive dhe masat për punësim dhe shërbime në tregun e 
punës për vitin 2018, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për masën aktive  - 
Trajnimi për përfitimin e aftësive nga fusha e sigurimit, të financuar me kredi nga Banka Botërore, 
Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë, më datën 02.04.2018 shpall: 

THIRRJE PUBLIKE 

Të gjithë personat e papunë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së 
Maqedonisë, të cilët e kanë përfunduar së paku arsimin e mesëm dhe të cilët janë të interesuar për 
trajnim nga fusha e sigurimit, mund të parashtrojnë Aplikacion në Qendrat për punësim ku janë të 
evidentuar si të papunë. 

Trajnimi do të realizohet në Shkup në pajtim me Ligjin për sigurim privat. Personat duhet ti 
përmbushin kushtet vijuese:  

 
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
- të kenë vend të jetesës në Republikën e Maqedonisë; 
- të kenë mbushur 18 vjet; 
- të posedojnë aftësi të përgjithshme psiko-fizike shëndetësore, gjë të cilën e dëshmojnë me 

vërtetim përkatës mjekësor që nuk guxon të jetë më e vjetër se tre muaj; 
- të mos të jenë të dënuar me dënim të plotfuqishëm gjyqësor ose kundër tyre të mos 

udhëhiqet procedurë penale për vepër penale për të cilën përndiqet në sajë të detyrës zyrtare; 
- të kenë kryer së paku arsim të mesëm. 
 
Trajnimi do të realizohet në kohëzgjatje prej 40-50 orë nga Oda e Republikës së Maqedonisë për 

sigurim të personave dhe të pronës, si zbatues i vetëm i trajnimeve nga fusha e sigurimit. 
Pas përfundimit të aftësimit dhe pas dhënies së provimit profesional, kandidatët do të marrin me 

Licencë për sigurim Fizik ose sigurim Teknik të lëshuar nga Oda e përmendur. 
Në trajnimet nuk mund të marrin pjesë persona të cilët paraprakisht kanë qenë të përfshirë në 

këtë masë. 
Periudha e aplikimit do të jetë e hapur deri në përmbushjen e numrit të planifikuar të 

shfrytëzuesve ( 50 persona ).  
     
Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do të lidhin kontratë me qendrën për punësim në të cilën në 

mënyrë të detajuar do të rregullohen të drejtat dhe obligimet. 

Personat e interesuar të papunë mund të parashtrojnë Aplikacion në Qendrat për punësim, çdo 
ditë pune prej orës 09:00 deri në orën 14:00. Informacione të detajuara mund të merren në klubet e 
punës në Qendrat për punësim, në kontakt telefonin 02/3111-850 si dhe në ueb faqet e Agjencisë 
për punësim të Republikës së Maqedonisë (www.avrm.gov.mk) dhe në Ministrinë për punë dhe 
politikë sociale të Republikës së Maqedonisë (www.mtsp.gov.mk).  

AGJENCIA PËR PUNËSIM 
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

NP “Oktisi”, f. Oktisi – Komuna e Strugës

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit mbi marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
52/2012 – teksti i pastruar NP “Oktisi” f. Oktisi, Komuna e Strugës publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të një punëtori në NP “Oktisi” f. Oktisi Komuna e Strugës në kohë të pacaktuar me orar të plotë të

punës

NP “Oktisi” f. Oktisi Komuna e Strugës ka nevojë për punësimin e një punëtori me kohë të pacaktuar për
punën e mëposhtme:

1. Punëtor i përgjithshëm komunal për mirëmbajtjen e higjienës komunale 1 (një) realizues
 Me arsim fillor
 Me ose pa përvojë pune

Përveç kushteve të veçanta, kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme për kryerjen e detyrave.
Dokumentet që do të dorëzohen:

 Një biografi e shkurtë
 Vërtetim mjekësor
 Certifikata e shtetësisë
 Vërtetim se kandidatit nuk i është shqiptuar aktvendim i plotfuqishëm për ndalim profesioni,

veprimtarie ose detyrimi
Afati i paraqitjes në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga data e publikimit të tij.
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e kompletuara në NP “Oktisi” f. Oktisi Komuna e
Strugës.
Dokumentet jo të plota dhe dokumentet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

NP “Oktisi” f. Oktisi Komuna e Strugës

 I nr. 1823/2017 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
(në bazë të nenit 48 paragrafi 2 i Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare nr. 72 e datës 12.04.2016 ) 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Univerzalna Investiciona Banka 
SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. Maksim Gorki nr. 6, bazuar në dokumentin përmbarues ODU nr. 1747/13, ODU nr. 1748/13 të datës 15.11.2013 të 
Noter Sebaedin Dauti – Gostivar, kundër borxhlinjve 1. Xhezmi Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë 2. Gjumazije Emro nga Gostivari me seli në f. 
Llakavicë, 3. Fatime Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai nga Gostivari me seli në rr. Nikolla Parapunov 
nr. 236, për realizim të përmbarimit në vlerë prej 12.064.787,00 den., më datë 29.03.2018: 

FTON 
Borxhlinjtë Xhezmi Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë, Gjumazije Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë, Fatime Emro nga Gostivari me seli në 
f. Llakavicë dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai nga Gostivari me seli në rr. Nikolla Parapunov nr. 236 për shkak të dorëzimit të: 
Konkluzionit për shtyrje të përmbarimit në bazë të nenit 91 paragrafi (1) të LP I. nr. 1823/2017 të datës 19.02.2018 të Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga 
Gostivari në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në mjetet e informimit. 
 PARALAJMËROHEN borxhlinjtë Xhezmi Emro, Gjymazije Emro, Fatime Emro dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai, se mënyra e këtillë e parashtrimit konsiderohet 
si e dorëzim i rregullt dhe se pasojat negative që mund të dalin i bartë vet pala.  
KJO PARAQET SHPALLJEN E PARË. 

                                                                                                            Përmbarues  
                                                                                                 Aleksandar Kuzmanovski 

NP PËR INFRASTRUKTURË HEKURUDHORE 
HEKURUDHAT E MAQEDONISË – SHKUP 

LAJMËRIM 

Lajmërimi i datës 29.03.2018 që ka të bëjë me trenat nr.
334 dhe 335 që udhëtojnë në relacionin Selanik –
Shkup – Beograd, anulohet.

Trenat me nr. 334 dhe 335  edhe më tutje do të udhë-
tojnë në terminin e paraparë deri në lajmërimin e
ardhshëm.

Departamenti për orarin e trenave pranë 
NP HM INFRASTRUKTURA 

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së

lehtë “Momin Potok” – Shkup, me sipërfaqe të përgjithshme prej 890 m2 së
bashku me objektet ekzistuese prej 180 m2. Çmimi 178.000 euro. Numri i

telefonit: 078 – 201 – 960 
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Qyteti i Prizrenit i cili ndodhet
në jugperëndim të Kosovës ka një
sipërfaqe prej 640 kilometra ka-
trorë i cili është i njohur që nga an-
tikiteti si një vend unik në Ballkan
për vlerat e trashëgimisë kulturo-
re, të civilizimeve dhe religjioneve të
ndryshme, shkruan Anadolu
Agency (AA). Prizreni i cili quhet
edhe “qyteti muze" apo "muzeu nën
qiellin e hapur”, radhitet si një ndër
qytetet më të bukura të Kosovës.

Nga e kaluara e bujshme histo-
rike, qyteti i Prizrenit ka trashëguar
një numër të madh objektesh kul-
turo-historike. Ndër objektet më të
rëndisishme në këtë vend janë xha-
mitë, urat, hamami, krojet, shumica
e të cilëve janë trashëguar nga pe-
riudha e Shtetit Osman. Xhamia e
Sinan Pashës e cila ndodhet nën Ka-
lanë e Prizrenit dhe qendrën e
Shatërvanit, është njëra nga xha-
mitë më të njohura nga më shumë
se 30 në këtë qytet. Ajo është ndër-
tuar gjatë periudhës osmane,
përkatësisht në vitin 1615 nga ana e
Sofi Sinan Pashës, i cili ishte një per-
son i shquar dhe me pozitë të
rëndësishme në administratën
Osmane.

Me pozitën e saj në qendër të
qytetit, formën, materialet dhe tek-
nikën e ndërtimit, dekorimet e pa-
sura në enterier, Xhamia e Sinan Pa-
shës paraqet njërin prej
monumenteve më karakteristike të
Prizrenit. Ka planimetri katrore me
një nishë në pjesën jug-lindore që e
bën xhaminë më specifike në
krahasim me xhamitë tjera në Ko-
sovë. Përpara saj ndodhet edhe kroi,
i cili është ndërtuar ne kohen kur
eshte ndertuar edhe xhamia. Prapa
xhamisë, me donacion të Agjencisë
Turke për Bashkëpunim dhe Koor-
dinim (TIKA) është krijuar një hapë-
sirë rekreative, e cila sidomos gjatë
stinës së verës frekuentohet nga qy-
tetarë të shumtë të Prizrenit si dhe
turistë nga qytete dhe shtete të tje-
ra. Në qendër të qytetit ndodhen
edhe xhami të shumta të tjera të
rëndësishme të periudhës osmane,
në mesin e të cilëve edhe xhamia e
Emin Pashës e cila është ndërtuar
në vitin 1831 nga Emin Pasha,
sanxhakbe i Prizrenit. E veçanta e
kësaj xhamie janë motivet në muret
e saj, ku dominon ngjyra e kaltër si
dhe vizatimet ku mes tyre ndodhen
xhamia e lule të ndryshme. Në
oborrin e xhamisë janë varrezat e
vjetra, ku gjendet edhe varri i Emin
Pashës. Jo shumë larg xhamisë së
Emin Pashës ndodhet edhe xhamia
Gazi Mehmed Pashes, e cila nga po-
pullata njihet edhe si Xhamia e Fla-
murit. Kjo xhami ndodhet ne kom-
pleksin e Lidhjes Shqiptare te
Prizrenit dhe është ndërtuar nga

Gazi Mehmet Pasha me 1573. Kjo
ështe një nga xhamitë me te buku-
ra te qytetit me nje oborr te gjeere
te shtruar me kalldërm, ku në anën
perëndimore gjenden nëntë krojet
që shërbejnë për abdes.

KUSH PI UJË NGA KROI I
SHATËRVANIT VJEN PËRSËRI NË

PRIZREN
Kroi i Shatërvanit mendohet se

është ndërtuar në shek. XVII (pas
ndërtimit të xhamisë së Sinan Pa-
shës). Baza e kroit është në formë
katrore me gur të latuar nga mer-
meri me ngjyrë të përhimtë, pjesa e
sipërme ka formën e tetëkëndëshit.
Pipëzat e ujit gjenden në katër anët
e kroit. Mbi kroin, i cili i takon pe-
riudhës osmane, sipas dokumenta-
cioneve në fund të shek. XIX
ndodhej vrojtorja e xhandarmërisë

turke. Kroi i Shatërvanit me pozitën
e saj në mes të Sheshit Shatërvan,
formën dhe dekorimet paraqet një-
rin prej simboleve të qytetit dhe
njëherësh edhe kroin më karakteri-
stik të ruajtur deri në ditët e sotme.
Sipas legjendës, kush pi ujë në këtë
krua “vjen përsëri në Prizren”, ose
“martohet në Prizren”.

URA E GURIT LIDH DY PJESËT E
QYTETIT TË PRIZRENIT

Sapo të kalosh nga kroi i Shatër-
vanit, arrin në Urën e Gurit, e cila
supozohet se është ndërtuar kah
fundi i shekullit XV, ose në fillim të
shekullit XVI. Edhe pse gjatë histo-
risë në Prizren janë ngritur ura të
shumta, pa dyshim se më e veçanta
e cila është shndërruar në simbol
të qytetit është Ura e Gurit, e cila
pothuajse lidh dy pjesët e qytetit, të

ndarë nga lumi Lumbardh. 
Vërshimi i lumit në vitin 1979 ka

shkaktuar rrënimin e tërësishme të
kësaj ure, e cila është ndërtuar për-
sëri me mobilizimin e prizrenasve
dhe është inaguruar në vitin 1982.
Ura e re u rindërtua duke e respek-
tuar strukturën e vjetër të saj. Gjatë-
sia e urës së tanishme është 17 me-
tra dhe përbëhet nga një hark të
madh dhe dy harqe anësore. Ura
është e shtruar me kalldërm dhe
shërben vetëm për këmbësorë. Në
anën lindore të saj gjendet Ura e
Arastës, kurse në anën perëndimo-
re gjendet Ura e Naletit (ose siç
njihet tani si Ura e Dashurisë). Për-
ballë urës po ashtu ndodhet Kon-
sullata e Përgjithshme e Republikës
së Turqisë në Prizren.

HAMAMI TANI GALERI E
AKTIVITETEVE KULTURO-

ARTISTIKE
Hamami i Gazi Mehmet Pashës

ndodhet në qendër të qytetit dhe
në afërsi të xhamisë së Emin Pashës.
Ajo është ndërtuar në vitin 1563-74
nga Mehmet Pasha. Hamami është
i llojit "çifte hamam" që është përdo-
rur nga të dy gjinitë në të njëjtën
kohë. Hamami është ndërtuar nga
gur të ndryshëm në kombinim me
tulla. Ndërkaq për shkak të restau-
rimeve gjatë viteve shihen disa
ndryshime në pamjen e saj. Prej vi-
tit 2000 Hamami shfrytëzohet si
galeri për organizimin e aktivitete-
ve të ndryshme kulturore, artistike
dhe edukative.

MINARJA ARASTA MBIJETON
PA XHAMI

Një tjetër trashëgimi interesan-

te nga periudha osmane në Prizren
është minarja e Arasta Xamisë. E
veçanta e saj është që minarja vazh-
don të mbijetojë pa praninë e xha-
misë Arasta e cila është ndërtuar
mes viteve 1526-1538. Xhamia e Ara-
stës ka pasur funksionin burimor
deri në vitin 1960, kur qeveria e
atëhershme jugosllave nën emrin
e “modernizmit të qytetit” rrënoi
komplekse të tëra në bërthamën e
vjetër të Prizrenit, ku edhe xhamia
së bashku me lagjen Arasta janë rë-
nuar dhe janë ndërtuar banesa
shumëkatëshe dhe objekti i bankës
në atë vend, duke u zhdukur kështu
në mënyrë totale pamja burimore e
kësaj pjese të qytetit. Ndërkaq nga
xhamia e Arastës mbetet pa u rrë-
nuar vetëm Minarja, e cila është e
ndërtuar nga gurë shtufe të lidhur
me llaç gëlqeror. Karakteristike për
këtë minare është Ylli i Davidit i
gdhendur në gur në trungun e saj.

TEQJA E HALVETIVE, MONUMENT
KARAKTERISTIK I ZONËS
HISTORIKE TË PRIZRENIT

Në një distancë mjaft të vogël
prej të gjitha monumenteve tjera,
në lagjen e vjetër të Saraçhanes, në
Zonën Historike të Prizrenit
ndodhet edhe një monument ka-
rakteristik, Teqja e Halvetive e cila
është ndërtuar po ashtu në pe-
riudhën osmane, gjatë shekullit 17.
Teqja është ndërtesë sakrale isla-
me dhe i përket tarikatit Halveti
(rrjedh nga fjala arabe "halwet-vet-
mia”). Kompleksin e teqesë e
përbëjnë teqja (me disa dhoma të
veçanta), semahanja ose salla e
lutjes, tyrbja ku janë varrosur
udhëheqësit e teqes (Shehlerët)
dhe oborri i shtruar me kalldërm,
me elementin e ujit që rrjedh nëpër
dy kroje nga mermeri.

Semahanja paraqet një ndërte-
së karakteristike, enterieri i së cilës
është i dekoruar me pllaka qera-
mike me motive florale dhe arabe-
ska. Krahas enterierit të pasur, në
Semahane gjenden edhe elemen-
tet origjinale të teqesë, sikurse ve-
glat e punës dhe veglat muzikore.
Në këtë semahane çdo të enjte
bëhet dhikri, pas namazit të jacisë.
(Anadolu Agency)

Prizreni, muzeu nën qiellin 
e hapur, i trashëgimisë osmane

Me pozitën e saj në qendër të qytetit,
formën, materialet dhe teknikën e

ndërtimit, dekorimet e pasura në enterier,
Xhamia e Sinan Pashës paraqet njërin prej

monumenteve më karakteristike të Prizrenit
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Një alergji shumë e rrallë është
e aftë për vetëm 15 sekonda pas
kontaktit të lëkurës me ujë të
shkaktojë dhimbje të rënda dhe
skuqje në të gjithë trupin. Kjo së-
mundje krijon probleme jetësore
shumë serioze, siç është rasti me
foshnjën 18-muajshe Ivy Enger-
man, për të cilën prindërit mendo-
nin se ishte alergjike ndaj sapunit
ose shamponit. Kur u dërgua për
vizitë te mjeku, u vërtetua se fajto-
ri kryesor për gjendjen e tij ishte uji
i thjeshtë. Vajza u diagnostikua me
urtikaria ujore, një formë më e
komplikuar e alergjisë së ujit. Këtë
lloj sëmundje e kanë vetëm 50 per-

sona, sipas të dhënave zyrtare, shk-
ruan Newshub. Njerëzit që vuajnë
nga kjo gjendje duhet të mbajnë
higjienën vetëm përmes leckave
antibakteriale. Megjithatë, ata
nganjëherë detyrohen të lahen me
të vërtetë, gjë që është një përvojë
shumë e dhimbshme.

Problemet provokohen nga
djersa dhe lotët, pasi secila prej
tyre shkakton zbehje dhe zbokth.
Pacientët gjithashtu duhet të jenë
shumë të kujdesshëm dhe gjith-
monë të qëndrojnë larg shiut.
Ndihma mund të jetë bari antihi-
staminik, i përdorur në trajtimin e
shumë sëmundjeve alergjike, por

në pacientët shumë të rinj, siç
është Ivy 18-muajsh, ekziston pro-
blemi që ajo mund të bëhet imune
ndaj tyre. Pasi që urtikaria ujore
është e rrallë, ekziston shumë pak
informacion në lidhje me atë se si
ndikon në të ardhmen të pacientë-
ve të rinj. Nevojat e duhura për
lëng, personat e prekur duhet t’i
përmbushin duke pirë lëngje ose
birrë. Prindërit e Ivy janë duke u
përpjekur për të mbledhur 25,000
dollarë për të paguar ilaçin për
vajzën e tyre, si dhe të financojnë
kërkimet për të cilat besojnë se një
ditë do të ndihmojnë në kurimin e
vajzës së tyre.

Fëmijët të cilët janë alergjikë
ndaj qumështit të lopës, kanë më
shumë gjasa që të mbeten më të
shkurtër dhe të peshojnë më pak
gjatë gjithë adoleshencës, kraha-
suar me bashkëmoshatarët e tyre
që konsumojnë qumësht lope. Si-
pas Qendrës për Kontrollin dhe Pa-
randalimin e Sëmundjeve, tetë gru-
pe ushqimore përbëjnë 90 për qind
të reaksioneve të rënda alergjike,
duke përfshirë qumështin, vezën,
peshkun, grurin, sojen, kikirikë dhe
arrat. Studimi tregoi se fëmijët të
cilët janë alergjikë ndaj qumështit
të lopës kanë gjatësi më të ulët
krahasuar me bashkëmoshatarët e
tyre të cilët janë alergjikë ndaj arra-
ve dhe kikirikëve. Alergjia ndaj
qumështit të lopës, mund të përja-
shtojë një gamë të gjerë zgjedhjesh
ushqimore gjatë fëmijërisë së her-

shme. “Nga studimet tona të më-
parshme kemi mësuar se ekziston
rreziku për rritje jo normale në
gjatësi dhe peshë, tek fëmijët të
cilët janë alergjike ndaj qumështit

të lopës”, tha Karen Robbins, një nga
autoret e studimit, në Sistemin
Kombëtar të Shëndetit të Fëmijë-
ve, SHBA. Robbins tha se studimet
e ardhshme do të përcakojnë nëse

fëmijët alergjikë ndaj qumështit të
lopës e kompensojnë gjatësinë e
tyre gjatë viteve të adoleshencës
ose nëse kjo deficencë vazhdon
gjatë gjithë jetës.

Stresi prish
dhëmbët
Shumë prej jush mund ta dijë
që stresi shkakton dhimbje në
stomak dhe dhimbje koke, por
a e dini që stresi iu prish
gjithashtu dhëmbët? Dhimbje
shpine, net pa gjumë, stomak
të trazuar. Vetëm të lexosh për
pasojat e stresit mund të
shkaktojë dhimbje koke. Nive-
li i lartë i stresit, mund të
shkaktojë gjithashtu presionin
e lartë të gjakut, diabetin dhe
sëmundje zemre.
Ka edhe diçka tjetër, në trupin
tonë që ndikohet nga stresi:
ngjyra dhe shëndeti i
dhëmbëve. Shtrëngimi ose
mpiksja e dhëmbëve, një pro-
blem i zakonshëm i dhëmbëve
që mund të lidhet me stresin,
mund të shkaktojë dhimbje
koke, rrafshimin e dhëmbëve,
ngushtimin e muskujve të no-
fullës. Prishja e dhëmbëve dhe
nofullat e ngushtuara nuk
janë pasojat e vetme që stresi
sjell në shëndetin oral. Një ri-
shikim i studimeve shkencore
të vitit 2007 zbuloi se ekziston
një lidhje midis stresit dhe së-
mundjes periodontale, që
përfshin infeksionet e mishra-
ve të dhëmbëve dhe indeve.
Studimet e fundit në Kanada
gjithashtu zbuluan se perso-
nat që vuanin nga stresi kanë
shëndet më të dobët oral
krahasuar me ata që kanë më
pak stres. Një hormon i përf-
shirë në reagimin e trupit ndaj
stresit dëmton sistemin imu-
nitar, duke bërë një person më
të prekshëm ndaj sëmundjes
së mishrave.

Foshnja që nuk guxon të lahet
dhe as të qajë!

Vitamina që redukton
rrezikun e kancerit

Niveli më i lartë i vitaminës D në gjak,
mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit, sipas
një studimi të ri. Studiuesit japonezë kanë
zbuluar se nivelet e larta të “vitaminës së diel-
lit” reduktojnë rrezikun e kancerit të mëlçisë
me 50 %. Rreziku i përgjithshëm i kancerit
ishte 20 % më i ulët dhe rezultatet ishin më të
dukshme tek meshkujt. Studiuesit morën të
dhëna nga 33.736 njerëz nga të dyja gjinitë
dhe duke filluar nga mosha 40-69 vjeç. Pjesë-
marrësit dhanë informacione mbi shëndetin
e tyre, dietën dhe mënyrën e jetesës. Ata
gjithashtu dhanë një mostër gjaku, e cila u

përdor për të përcaktuar nivelet e vitaminës
D. Ata u monitoruan më pas për një periudhë
mesatare prej 16 vjetësh për kancerin, nga të
cilat 3.301 raste ndodhën gjatë periudhës së
studimit. Ekipi i shkencëtarëve analizoi
gjakun duke llogaritur faktorët e tjerë që
ndikojnë te kanceri, si mosha, pesha, nivelet
e aktivitetit fizik, pirja e duhanit, konsumimi
i alkoolit etj. U vu re që rreziku i kancerit ish-
te i reduktuar ndjeshëm dhe ky rezultat ish-
te më i dukshëm tek meshkujt. Këto rezulta-
te forcojnë raportet e studimeve të tjera të
ndërmarra në Evropë dhe Amerikë.

Fëmijët që nuk pinë qumësht lope,
janë më të shkurtër dhe më të dobët



23MOZAIK/PËRKUJTIM
Koha, e hënë 2 prill, 2018 

DASHI 21. mars - 20. prill
Planetët nuk do kenë ndonjë ndikim shume te madh tek

jeta juaj ne çift, prandaj nuk priten as ndryshime te klimës ekzistue-
se. Vazhdoni te flisni hapur me partnerit qe te mos keni me debate.
Beqaret do e shijojnë pa fund lirinë e tyre dhe nuk do tentojnë te
krijojnë një lidhje. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje me se miri.
Mund te bëni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

DEMI 21. prill - 21. maj
Një pjese e atyre qe janë ne çift do i sqarojnë mosmarrë-

veshjet qe kane pasur ne çift, ndërsa pjesa tjetër do jetojnë ne një
klime te tensionuar. Mos kërkoni me çdo kusht te dale e juaja. Për
beqaret do favorizohen takimet. Përfitoni sa te mundni! Saturni
do ndikoje negativisht tek financat dhe do i trondite jashtë mase ato.
Kujdes me shpenzimet e tepruara.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse lidhja juaj është e forte, askush dhe asgjë nuk do e

prishe harmoninë sot. Nga ana tjetër nëse keni pasur probleme
me partnerin do përballeni me disa zgjedhje te vështira. Mund te
ketë edhe ndarje. Beqaret do jene shume te shpërqendruar dhe nuk
do e kenë mendjen tek dashuria. Ne planin financiar duhet te jeni
me te organizuar dhe te matur.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Marrëdhënia ne çift nuk do jete aq e mire sa mendohej

gjate kësaj dite dhe problemet qe mund te lindin do jene te mëdha.
Mundohuni te tregoheni paksa me tolerante dhe mendoni edhe
për te ardhmen. Beqareve me ne fund do iu buzëqeshë fati. Edhe
sektori i financave do jete i privilegjuar sot. Do ketë disa përmirë-
sime te buxhetit dhe do kryeni investime te rëndësishme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Do jeni me romantike se kurrë gjate kësaj dite dhe do

provoni eksperienca te reja se bashku me partnerin tuaj. Do dëshi-
roni qe dita te mos ketë një fund fale emocioneve te mëdha qe do
përjetoni. Beqaret do e kenë te vështirë edhe sot qe te gjejnë perso-
nin e tyre te ëndrrave. Ne planin financiar do ketë disa problematika
te vogla, por situata do zgjidhet shpejt.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta juaj ne çift nuk do jete shume e qete gjate kësaj dite.

Beni kujdes me çdo gjë qe do thoni sepse me gabimin me te vogël
mund te ndizni debate te zjarrta. Beqaret do kenë shume mundësi
për takime impresionuese, por do ngurrojnë te krijojnë një lidhje. Ne
planin financiar gjithçka do shkoje për mrekulli. Do i shlyeni edhe
borxhet qe kishit marre.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do bëni gjithçka gjate kësaj dite qe ta riktheni harmo-

ninë dhe entuziazmin ne jetën tuaj ne çift. Me pak përpjekje dhe
me ndihmën e atij qe keni ne krah do ia dilni mbanë. Beqaret do
njihen me persona simpatike gjate disa darkave me miqtë. Ne pla-
nin financiar duhet te bëni kujdes. Venusi do iu nxite te kryeni sh-
penzime marramendëse dhe kjo mund t’iu sjelle probleme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Edhe pse situata ne çift nuk do jete shume e mire gjate

kësaj dite ju do keni shume vullnet dhe durim qe ta përmirësoni
gjendjen. Ne pret e mbrëmjes gjithçka do jete përmirësuar. Beqa-
ret nuk duhet te bëjnë shume projekte për te ardhmen qe sapo te
njihen me dike. Merrini gjerat shtruar. Financat me ne fund do
ekuilibrohen dhe do ndiheni me te qete.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Priten disa probleme te vogla sot ne jetën tuaj ne çift,

megjithatë nuk duhet te alarmoheni për asnjë lloj arsyeje. Flisni
hapur me partnerin tuaj dhe mundohuni te gjeni gjuhen e përba-
shkët. Beqaret nuk do jene ne humor shume te mire dhe nuk do
ndihen gati për te dale neper takime. Financat nuk do jene as
shume te këqija, por as aq te mira sa për te kryer transaksione.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Mos e gënjeni partnerin tuaj gjate kësaj dite sepse nëse

ai e kupton këtë qe po i bëni nuk do mendoje dy here dhe do shkatër-
rojë gjithçka qe keni nisur. Beqaret ka shume gjasa te fillojnë an-
gazhime serioze sot dhe jeta e tyre do ndryshoje përgjithmonë.
Ne planin financiar duhet te jeni me te organizuar dhe nuk duhet
te shpenzoni kuturu. Menaxhojini me kujdes te ardhurat qe keni.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do jeni ne humor shume te mire gjate kësaj dite dhe

nuk do iu mbetet hatri nëse partneri iu bën ndonjë kritike te
vogël. Çdo gjë ai do e beje për te mirën tuaj. Beqaret do kenë një
dite mjaft emocionuese dhe te veçante. Personat qe do takoni do
jene te mrekullueshëm. Ne planin financiar duhet te tregoheni sa
me realiste dhe te kthjellen nëse nuk doni probleme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Asnjë planet nuk do ndikoje sot ne jetën tuaj ne çift dhe

çdo gjë do varet nga sjellja juaj. Mos mendoni vetëm për veten se-
pse ne këtë mënyrë do i bënit keq atij qe dashuroni. Beqaret do jene
shume te zënë me pune dhe angazhime te tjera prandaj nuk do
kenë aspak kohe për dashurinë. Dite delikate financiarisht. Tre-
gohuni shume te kujdesshëm me çdo shpenzim.

NEHAT PEKMEZI
Dhembjen që na le tash e dhjet vite, nuk mund ta mposht
koha që kalon.

Qoftë i përjetshëm kujtimi për Ty, pusho i qetë në amshim.
Të përkujton familja Pekmezi nga Dibra

KALOI NJË DEKADË NGA VDEKJA E BASHKËSHORTIT,
BABAIT, VJEHRRIT DHE GJYSHIT 



24 MOZAIK
Koha, e hënë 2 prill, 2018 

1513 – Zbulohet Florida nga Ponce
de Leon dhe shpallet pjesë e Spanjës.

1550 – Hebrenjtë dëbohen nga Ge-
noa e Italisë.

1745 – Austria dhe Bavaria nënshk-
ruajnë marrëveshje për paqe.

1801 – Beteja e Kopenhagës: Flota
britanike shkatërron atë daneze.

1845 - H L Fizeau dhe J Leon Fou-
cault fotografojnë diellin për herë të
parë.

1884 – Mbyllet burgu për debitorë
në Londër.

1902 - Dmitry Sipyagin, Ministri i
punëve të brendshme i Perandorisë
ruse vritet nga terroristët në St Peter-
sburg.

1905 – Lëshohet në përdorim
hekurudha Kajro – Kejptaun.

1917 – Kryetari Uillson kërkon nga
Kongresi që t’i shpallë luftë Gjermani-
së.

1921 - Prof Albert Einstein ligjëron
në Nju Jork Siti për Teorinë e tij të re-
lativitetit.

1926 – Trazirat mes myslimanëve
dhe hindusëve në Kalkutë.

1960 – Kuba blen naftë nga BRSS.
1970 – Katari fiton pavarësinë nga

Britania e Madhe.

Cili është presidenti I SHBA-së?
– Mësuesja : Beni ,cili është presi-
denti I SHBA-së??
– Beni : Nuk e di mësuese.
– Mësuesja : Beni ,duhet të kujdese-
sh më shum për mësimet.
– Beni : Po ti mësuese e di cila është
Maria ?
– Mësuesja : Jo.
– Beni : Duhet të kujdesesh më
Shum për burrin tend.

Nëna e nevrikosur
Nëna e nevrikosur fillon ti bërtas –
fëmijës,
Ke marrë ” 1 “në gjuhë dhe letërsi,kjo
është e tmerrshme,çfar teme patët ?
“si i kaluat pushimet dimërore” i tre-
gon fëmija,
dhe çfar shkrove ti,
“Mirë,Faleminderit.që pyetët”

Ne s’kemi asnjë arsye për të qenë
krenar me talentin që kemi, ajo që

vlen është si e përdorim atë.
Madeleine D’Engle

Kur është zgjuar,
truri i njeriut
prodhon aq
energji sa për të
ndezur një
llambë elektrike. 

Jo-jo është për-
dorur si armë
gjahu në Filipine 

Truri peshon 2% të
peshës së trupit
por përdorë 20%
të gjithë oksigje-
nit që thithim
dhe 15% të ele-
menteve të gjakut ]
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Nuk ka rutinë mëngjesi që funksionon
njëjtë për të gjithë. Por, ka disa gabime të
cilat ndoshta jeni duke i bërë dhe që
ndikojnë në pjesën tjetër të ditës tuaj. Për
të zbuluar se cilat janë këto gabime që
jeni duke i bërë, ne kemi hulumtuar atë që
shkencëtarët dhe ekspertët e tjerë kanë
thënë për gjërat që nuk duhet bërë në mi-
nutat e parë kur të zgjoheni.

Këto janë ato:
1. Të ndalni alarmin për të fjetur edhe

pak
Nganjëherë thjeshtë e ndalim alar-

min për të fituar edhe 10 minuta më
shumë gjumë. Por, ekspertët e gjumit
thonë se kjo metodë nuk është ide e
mirë. Kjo për shkak se, nëse e bëni këtë,
ju hyni në një cikël të gjumit të cilin nuk

mund ta përfundoni. Kështu që, në vend
se të ndjeheni të çlodhur gjatë ditës dhe
me energji, ju do të ndjeheni gjumash.

2. Të pini kafe sapo të zgjoheni
Nëse mendoni se nuk mund të funk-

siononi siç duhet pa pirë një filxhan kafe,
mendojeni përsëri. Trupi juaj prodhon
në mënyrë natyrale hormonin kortizol, i
cili rregullon energjinë në mes të orës 8
dhe 9 të mëngjesit. Kështu që për shu-
micën e njerëzve, koha më e mirë për të
pirë kafe është pas orës 9:30.

3. Të mos e rregulloni shtratin Pse ta
rregullojmë? Në fund, prapë do ta pri-
shim kur të flemë në të më vonë, apo jo?.
E vërtetë. 

Por sipas Charles Dhigg, autor i “The
Power of Habit” (Fuqia e Zakonit), rre-
gullimi i shtratit është i lidhur me një
rritje të produktivitetit përgjatë gjithë
ditës.

Prapë, është e paqartë nëse rregulli-
mi i shtratit bën që ju të jeni më produk-
tiv ose njerëzit e super-organizuar kanë
më shumë gjasa që ta rregullojnë shtra-
tin e tyre. Duhigg thotë se rregullimi i
shtratit është “çelësi i zakoneve”, që
ndikon që t’i përmirësoni edhe zakonet
e tjera të sjelljes.

Facebook ka njoftuar se do të ri-
shikojë mjetet e privatësisë në
mënyrë që të bëj më të lehtë gjetjen
dhe ndryshimin e informacioneve
personale për përdoruesit e këtij
rrjeti social. Detajet e këtyre ndry-
shimeve janë publikuar në një blog.
Ky veprim vjen pas kritikave të
shumta për këtë kompani, pasi u bë

e ditur që të dhënat e rreth 50 mi-
lionë përdoruesve të saj janë marrë
dhe janë përdorë nga një kompani
për këshillime politike. Megjithatë,
nga Facebook kanë deklaruar se
këto ndryshime ishin paraparë para
se të behej publik skandali, në
mënyrë që të jenë në linjë me rre-
gullat e BE-së.

Ekspertët nga Rusia dhe Evropa kanë testuar një parashutë gjigante për një
ulje në Mars. Në temperaturat minus , specialistët testuan parashutën me një
gjatësi prej 35 metrash. Ai duhet të përdoret në planetin e kuq për ExoMars
projektit hulumtues, raportoi agjencia ruse e hapësirës Roskosmos dhe ESA
Agjencia Evropiane e Hapësirë.

“Kjo është parashutë më e madhe e vendosur ndonjëherë në një mision të
Marsit”. Në testet e ardhshme, një kapsulë stërvitore duhet të sillet në një
lartësi prej rreth 28 kilometra për të provuar parashutën edhe në presion të ulët
atmosferik – ngjashëm me situatën në Mars. Me ExoMars Esa dhe Roskosmos
kërkojnë gjurmë të jetës në Planetin e Kuq. Tashmë në tetor 2016, agjencitë
hapësinore kishin vënë një hetim në orbitë rreth Marsit. Ulja e një moduli të
provës dështoi në atë kohë. Faza kryesore e projektit të miliardave do të fillojë
me fillimin e një robot kërkimor në Mars në 2020.

Testohet parashuta që do 
të ulet në Mars

Agjencitë hapësinore evropiane dhe ruse kanë testuar
një parashutë që do të përdoret në uljet e Marsit.

Facebook me rregulla të reja në privatësi

Mos i bëni këto gjëra sapo të
zgjoheni në mëngjes
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