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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 5 prill - Propozim-ligji për arsim të lartë
është diskutuar të enjten gjatë një seance të de-
batit të hapur që organizoi Parlamenti dhe, ku
krahas përfaqësuesve të Ministrisë dhe Parla-
mentit, ishin të pranishëm edhe përfaqësues të
universiteteve, instituteve, organizatave stu-
dentore dhe shoqërisë civile. Pavarësisht disa
ndryshimeve, që janë vlerësuar si pozitive në
kontekst të lirisë akademike, autonomisë uni-

versitare, mekanizmave për kontrollin e cilësi-
së, kthimin e demostratorëve dhe asistentëve
(si kategori të punësuarish nga vetë fakulte-
tet), prapë se prapë edhe ky Propozim-ligj nuk
ofron zgjidhje për shumë problem esenciale.
Kështu, pavarësisht autonomisë së garantuar
universitare dhe lirisë së shtuar akademike,
rektori i Universitetit “Kirili dhe Metodi” në
Shkup, Jakullovski tha...

Të mbrohen në shqip magjistraturat në UKM

15 DEN
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“Lehja” është
bërë shkencë!

Gjithçka që ka paradoksale në
brendi të një ngjarjeje, puna e
parë që të shkon të mendosh e të
dyshosh, është nëse ajo ngjarje
është skenar, apo ndonjë sajesë
me prapavijë a dedikim të cak-
tuar. Kështu mendon shumë
kush sot dhe nuk janë të pabaza
argumentet e atyre që mendojnë
kështu...
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Pse jo Qendër
Albanologjike?
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Rast i montuar, duke filluar nga prokurorja e lëndës e deri te shpallje e vendimit me burg minimal.
Kështu është shprehur menjëherë pas shpalljes së vendimit të djeshëm, avokati mbrojtës i
familjes Aliu, Asmir Alispahiq, si dhe nga iniciativa qytetare "Drejtësi për Almirin". Gjykatësja
Maja Denkovska nuk është kursyer edhe ndaj babait të Almirit. Sedat Aliu është dënuar me 6 muaj
burg, ndërsa kushërinjtë Sedat Demiri dhe Abdullah Aliu me nga nëntë muaj burg
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Bogomilizmi ishte sekt fetar i mesjetës dhe
ideologjia e tij. Ishte një lëvizje sidomos e
masave të fshatit kundër pushtetit të egër
feudal dhe kishës zyrtare të krishterë që i
shërbente atij. 
Bogomilizmi predikonte në mënyrë të
paqartë barazinë e njerëzve dhe drejtohej
kundër shfrytëzimit. Lindi në shek.XI dhe
pati qendrat kryesore në Maqedoni e Traki.

Dokumentohet që nga fillimet edhe në trevat
shqiptare. E mori emrin nga një murg
bullgar, Bogomil, që mbahet si themelues i
saj. 
Më vonë u përhap gjerësisht edhe në Bosnje.
Prej trevave shqiptare kaloi në Italinë e Jugut
e prej andej për në Perëndim. 
Lëvizja u shua vetëm pas pushtimit osman të
Gadishullit Ballkanik.

SPINE TË SOFISTIKUARA MLLEFESH TË
MENAXHUARA 
“Që punët si shqiptarë nuk na bëjnë kjo nuk
diskutohet. Dhe të gjitha kritikat ndaj protagonistëve
politikë qëndrojnë, sepse sollën një gjendje
dëshpëruese dhe të paperspektivë. Por, e gjithë kjo
shfrytëzohet edhe nga do mercenarë, jo për
shqiptarët, por për xhepat e tyre, duke atakuar në
palcën shqiptare dhe duke prodhuar diskurse për të
gjetur shpëtimin jo te vetvetja, por te një "babë" tjetër
që asgjë s'ka të bëjë me fatin tonë si kolektivitet. Dhe
këtë e bëjnë me spine të sofistikuara mllefesh të
menaxhuara....”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook, shkrimtari Bardhyl Zaimi.

RRUGA E KOMBIT APO RRUGA E TARIFAVE!?
Dihet se rruga e kombit u ndërtua me djersën e
popullit shqiptar. Dihet se qëllimi i saj ishte, në radhë
të parë, te lidheshin dy pjesët e kombit shqiptar. Dihet
se rruga e kombit mbeti pa u mbaruar tërësisht. Dihet
se për të u mblodh para fillimit te saj një shumë të
hollash. Dihet se në çmimin e naftës është përfshirë
edhe tarifa për rrugën. Dihen e përfliten edhe shumë
të tjera... Nese duam ta quajme “Rruga e Kombit”,
atëherë shteti duhe të mbrojë këtë emërtim. Kombi ka
dhënë shumë, njerëzit kanë sakrifikuar shumë. Dhe
pyesim: I kujt është shteti? Kush e solli shtetin të jetë i
pavarur? Nëse shteti është i kombit, i popullit, atëherë
pushteti i këtij shteti duhet të heqë dorë nga ushtrimi i
forcës kundër vullnetit të kombit. Nëse do të
tërhiqemi nga mërtimi “Rruga e Kombit”, atëherë ta
emërtojmë “rruga e tarifave”. Që të jem realist në
krahasim me praktikën, nuk është populli përgjegjës
se në këtë rrugë ka rrënime e të tjera pengesa (Ku
është firma që nuk ka marrë masat e duhura? Kam
pyetur veten duke kaluar shpesh nëpër këtë rrugë.),
nuk është populli (kombi) përgjegjës se duhet të
përkryhet deri në fund... Finanacimi për këtë nuk i
përket atij... Pra, do të ishte e udhës që të mos ketë
tarifë për tërë krahinën e Kukësit. Si shenjë simbolike
mund të vihet një euro për qytetarët e Kosovës për
mirëmbajtjen themelore. Të tjera forma të
mirëmbajtjes nga rastet e shembjeve etj. t’i mbulojë
shteti, sepse shteti pasurohet nga populli.
Një pyetje pushtetarëve të çfarëdo ngjyre partiake: A
ju e doni më shumë këtë shtet, apo populli? ",  i ka
komentuar zhvillimet e fundit në profilin e tij në
Facebook, shkrimtari Agim Gjakova.

Qeveria e Kosovës me
mbështetje edhe të
Presidentit Hashim Thaçi,
riaktivizoi ekipin menaxherial,
i cili do të bëjë draftimin e
statutit për Asociacionin e
komunave me shumicë serbe.
Riaktivizimi i këtij grupi
punues bëhet në përputhje
me Kushtetutën dhe ligjet në
fuqi. 
Njoftimin e bëri të ditur
kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, i cili thotë
se në këtë proces do të ketë
përfshirje edhe të faktorit
ndërkombëtar. "Draftimi i
statutit do të jetë një proces
transparent dhe
gjithëpërfshirës, i cili do të
përbëhet nga 3 mekanizma
punues: Ekipi menaxhues,
Komiteti zbatues si dhe Grupi
nacional konsultativ, të cilët
do të garantojnë përfshirje të
gjithë spektrit politik,
shoqërisë civile dhe
mekanizmave të tjerë relevant
të shoqërisë. 
Në këtë proces do të jenë të
përfshirë edhe mekanizma
ndërkombëtarë, të cilët e kanë
ndihmuar Kosovën në të
gjitha fazat dhe ky do të jetë
një hap i rëndësishëm i
Kosovës në rrugën e saj të
integrimeve euro-atlantike”,
thotë në njoftimin për medie
kryeministri Ramush
Haradinaj. 
Sipas tij, "drafti final i statutit,
në fund të procesit bashkë me
direktivën, do të dërgohen në
Gjykatën Kushtetuese, për t'u
siguruar se është në përputhje
të plotë me Kushtetutën e
Republikës së Kosovës”.
Riaktivizimin e ekipit
menaxherial, i cili do të bëjë
draftimin e statutit për
asociacionin e komunave me
shumicë serbe, e përshëndeti
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, i cili thotë se "Kosova
është e përkushtuar për dialog
dhe për të ndërtuar
marrëdhënie të mira në mes
të të gjitha komuniteteve në
Kosovë".
"E mirëpres gatishmërinë e
Qeverisë së Kosovës që të bëjë
funksional Ekipin Menaxhues
për draftimin e statutit të
Asociacionit të komunave me
shumicë serbe. Ky është një
hap tjetër i rëndësishëm i
Kosovës në përmbushjen e
obligimeve ndërkombëtare.
Kosova është shembull i
akomodimit të të gjitha
komuniteteve dhe i
promovimit të dialogut si
mjet i vetëm për ndërtimin e
paqes së qëndrueshme, në
Kosovë dhe në rajon”,
shprehet Presidenti Thaçi.

(DW, 5 prill)
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Gjithçka që ka paradoksale në brendi të një ngjarjeje, puna e parë
që të shkon të mendosh e të dyshosh, është nëse ajo ngjarje është
skenar, apo ndonjë sajesë me prapavijë a dedikim të caktuar. Kë-
shtu mendon shumë kush sot dhe nuk janë të pabaza argumen-
tet e atyre që mendojnë kështu. Por, ajo që e bënë më pak të be-
sueshme këtë mënyrë rezonimi është mungesa e një sistemi
verifikimi të ngjarjeve, sidomos kur ato ndodhin në rrethana pak
a shumë misterioze. Dhe opinioni publik tani e ka vështirë të pra-
nojë çfarëdo versioni që jepet zyrtarisht për një ngjarje të caktuar,
për arsye se para se të ketë ndodhur kjo, aktivizohet një armatë
gjithologësh të Facebook-ut, teksa zbërthejnë teori të padëgjua-
ra konspirative, që veç ata i dinë dhe pastaj shkon e kaladredha-
ve puna aq fortë sa që nuk e merr vesh as dreqi se ku ishte filli i de-
batit dhe cili ishte thelbi i problematikës.

Ende pa u mbyllë njëra ngjarje, tash së fundmi në Kosovë, ndodhi
një tjetër. Fillimisht ndodhi arrestimi dhe dëbimi i Marko Gjuriqit
dhe pastaj, me një aksion-rrufe, ndodhi edhe dëbimi i gjashtë sh-
tetasve turqë. Gjithologjia facebookiane u ngut të shpikë lloj-lloj
teorish konspirative, duke filluar nga “marrëveshja Thaçi-Vuçiq” për
të ndodhë ashtu siç ndodhi me Gjuriqin, deri te ngjarja e fundit me
gjashtë shtetasit turq, e cila ende nuk po fashitet, madje, siç po
vejnë punët, pështymat e gjithologëve kanë rrezik të trazojnë
edhe dallgët e Detit të Zi që mund të përfundojnë në një “cunami”
thashethemesh bajate.

Trivialiteti i kësaj formë të të bërit debat e ka përjashtuar çfarëdo
lloj forme të komunkimit normal publik. Nëse dikur nëpër ka-
tunde edhe qentë nuk lehnin pa arsye, sot këlyshët e Facebook-ut
të shurdhojnë me cijatjet e tyre të mërzitshme. Këto cijatje janë
bërë “platforma”, “diskurse”, “teza” dhe ata pak njerëz me mend në
krye që vërtetë kanë çka të thuan, e kanë vështirë të dallohen në
këtë “koncert” lehjesh pa dirigjent dhe pa partitura. Mjafton të
kesh mllef dhe padituri, të tjerat nuk janë me rëndësi. Mjafton të
shënjestrosh dikë me faj e pa faj, të tjerat janë të dorës së dytë. 

Guximi për të relativizuar mendimin kompetent, i cili gjithnjë e më
pak po del në pah, nga ata që “vend pune” e kanë Facebook-un, po
shkon duke i zgjeruar kufijtë e injorancës publike. Ngjarjet, për të
cilat duhet të japin shpjegime kredibile shumë njerëz të fushave
të ndryshme, me shpejtësi marramendëse po vendosen në rendin
idiotik të interpretimeve. Ndodhitë në Rrugën e Kombit, bie fjala,
që lidheshin me kundërshtimin e dhunshëm të vendosjes së tak-
sës rrugore, ose dëbimi i Gjuriqit, e më vonë edhe i gjashtë shte-
tasve turq, qenkan sajuar, sipas gjithologëve të Facebook-ut, vetëm
sa për të lënë nën hije një ngjarje më madhore. Pra, me fjalë të tje-
ra “rasti Gjuriq” qenka shpik për të lënë nën hije Demarkacionin me
Malin e Zi, ose dëbimi i gjashtë shtetasve turq, sipas Aleksandër
Vuqiqit (ky një “këlysh pak më i madh i mejhanes ballkanike të tha-
shethemnajës), qenka kurdisur pikërisht tani sa për të anashkaluar
formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Nëse ndodhë ndonjë lëkundje tektonike e tokës, duhet të presim
nga “ekspertët” e tërmeteve që “punojnë” në Facebook të na thonë
se nuk ka qenë bash tërmet, se ashtu na është dukur, sepse ata
kanë “fakte” që ka qenë një simulim për të lënë nën hije një dordo-
lec teksa po rrezitej në pikë të verës. 

Deri sa po numërojmë viktimat e këtij trivialiteti që po i ndodhë
hapësirës sonë publike, ka të ngjarë që shumë ngjarje që vërtetë
meritojnë vëmendje, të na ikin pa trajtimin e merituar, sepse
“lehja” është bërë shkencë me do “klysha” që asnjëherë nuk do të
arrijnë të bëhen racë e zgjuar e Sharrit. 

“Lehja” është
bërë shkencë!

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

Emin AZEMI

ÇFARË ISHTE BOGOMILIZMI?

NJË VENDIM SKANDALOZ GJYQËSOR
“Aktgjykim skandaloz, diskriminues, jo transparent, me
prova jo relevante, me falsifikim të gjendjes faktike, me
ekspertë pa liçencë, me devijim të fakteve materiale
duke shkelur me të dy këmbët mbi ligjin dhe
kushtetutën e vendit, nuk flet tjetër jashtë se për
pasqyrën e vërtetë të sistemit të padrejtësisë që
posedon vendi ynë. Një vrasje me paramendim ku si
pasojë ka një viktimë (Almirin) dhe tentim vrasje dhe të
nënës dhe babait të tij të kalojë me 6 vjet burg, nuk do
ta kishin bërë as gjykatat në sistemet totalitare! Shpirti i
një shteti demokratik dhe proeuropian, janë pikërisht
sundimi i së drejtës dhe liritë dhe të drejtat e njeriut!
Në një shtet ku nuk sundon drejtësia dhe liritë e njeriut,
ai shtet nuk meriton trajtim dhe besueshmëri qytetare!
P.S. Ajo që ngel enigmatike është që pas këtij vendimi
skandaloz, eventualisht të qëndrojë skenar tendencioz
me ndikim politikë, pikërisht në momente tejet të
komplikuara në vendin tonë!”, shkruan në profilin e tij
në Facebbok, eksperti i sigurisë Hasim Murtezani.
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Rikonstruimi
i Qeverisë
deri në fund
të prillit
Shtip, 5 prill - Deri në fund
të prillit pritet të përfun-
dojë rikonstruimi i Qeveri-
së, paralajmëroi dje nga
Shtipi kryeministri Zoran
Zaev. I pyetur nëse vendi
ministror i drejtësisë do të
mbetet për kuadrin e BDI-
së, Zaev me përgjigje se ne-
gociatat lidhur me këtë çë-
shtje janë në vijim.
"Bisedojmë tashmë për
kuadro të caktuar. Unë ta-
shmë kam filluar bisedime
me partitë politike dhe me
deputetë në Parlament. be-
soj se konform cilësisë së
kuadrove do të emërohen
njerëzit. Për këtë shkak
edhe menjëherë nuk dal
me vendim të ri për mini-
stër të Drejtësisë. Dua ta
shfrytëzoj hapësirën e ne-
gociatave rreth rikonstrui-
mit të Qeverisë dhe përfor-
cimit të saj, dhe në të gjithë
këtë pako do të plotësojmë
edhe vendin e zbrazur - mi-
nistër i Drejtësisë, ndërsa
gjithsesi do të dalim edhe
me vendime të tjera", tha
Zaev. Kryeministri ka folur
edhe për bisedimet për em-
rin, ndërsa është shprehur
optimist pas takimit mes
ministrave të Punëve të Ja-
shtme të Maqedonisë dje
Greqisë për zgjidhjen e
kontestit të emrit, sepse, siç
tha, ministrat i kanë hapur
zemrat dhe i kanë treguar
qëndrimet. "E dinë çka
është e mundur dhe çka
nuk është e mundur. Kësh-
tu që ka lëvizjes përpara.
Shpresoj se ministrat sërish
do të shihen, me siguri në
Ohër më 11 dhe 12 prill. Nuk
e di nëse është konfirmuar,
e si se vetëm është plan,
por do të bëjë me siguri
spostim shtesë. 
Vazhdojmë më tej, muajt
janë para nesh. Jam i bin-
dur se bëjmë një hap për-
para, të mbajmë llogari për
partnerët tanë nga Greqia,
siç do ta kontraktojmë do
të kalojë në institucione.
Por, edhe ata të mbajnë llo-
gari për ne, si atë që do ta
kontraktojmë të kalojë
nëpër institucionet para se
gjithash edhe para qyte-
tarëve në Greqi dhe Maqe-
doni. Kjo është mënyra e
zgjidhjes së problemit",
deklaroi Zaev duke u
përgjigjur në pyetjen e ga-
zetarëve gjatë vizitës në Sh-
tip. Ai bindi se do të gjen-
det zgjidhje që do ta ruajë
dinjitetin, identitetin e dy
vendeve.

Fatos RUSHITI

Shkup, 5 prill- Në maj bëhen një vit
që kur partitë shqiptare - BDI,
Aleanca për Shqiptarët, Lëvizja
BESA dhe RDK i dhanë nënshkri-
met liderit Zoran Zaev për të sigu-
ruar marrjen e mandatit nga presi-
denti Gjorgje Ivanov për formimin
e Qeverisë. Ndërkaq kushti për dhë-
nien e nënshkrimeve ishte marrë-
veshja për Ligjin për gjuhën shqipe,
i cili ende nuk është i zbatueshëm
përkundër votimit të tij të dytë, pasi
sërish presidenti Ivanov nuk e nën-
shkroi të njëjtin. Përkundër asaj që
Maqedonia është shtet parlamen-
tar, në opinion ka dilema se si mun-
det që Ligji, kur të votohet për së
dyti nga shumica e deputetëve, të
mos hyrjes në fuqi. I çuditshëm ish-
te dhe prononcimi i fundit i krye-
parlamentarit Talat Xhaferi se nuk
do të nënshkruaj dekretin e Presi-
dentit, ndonëse sipas Rregullores,
Ligji edhe kur votohet për së dyti -
para se të shkojë në Gazetën Zyr-
tare, përveç nënshkrimit të presi-
dentit, ka dhe nënshkrimin e krye-
tarit të Parlamentit. Ndonëse flitet
hapur nga shumë ekspertë të fu-
shës së Kushtetutës, por edhe nga
Qeveria është përsëritur disa herë
se presidenti bën shkelje të Kushte-
tutës, deri më tani asgjë nuk ndër-
merret për konstatimin e
përgjegjësisë së tij në Parlament.
Po ashtu, si nga Parlamenti ashtu
dhe nga Qeveria nuk kanë marrë
ndonjë iniciativë deri tek Gjykata
Kushtetuese për të sqaruar kompe-
tencat e Parlamentit në raport me
presidentit. 

Askush nuk është në gjendje të
thotë se dispozitat kushtetuese, siç
është neni 78, konkretizohen për-

mes ligjeve dhe rregulloreve. E Rre-
gullorja e punës, në nenin 73 ku
bëhet fjalë për shpalljen e Ligjit dhe
hyrjen në fuqi të tij, në nenet
përkatëse lë të nënkuptohet se pas
votimit të dytë, Ligji hyn në fuqi pasi
të shpallet në Gazetën Zyrtare. Neni
173 (1) Kryetari i Parlamentit,
menjëherë pas miratimit, Ligjin ia
dërgon Presidentit të Republikës
për nënshkrimin e dekretit për sh-
palljen e ligjit. (2) Nëse Presidenti i
Republikës vendos të mos e nën-

shkruajë dekretin për shpalljen e
Ligjit, Parlamenti e rishqyrton ligjin
në fazën e leximit të tretë, në afat
prej 30 ditësh nga dita e miratimit
të Ligjit.(3) Gjatë rishqyrtimit të
Ligjit, amendamente mund të para-
shtrohen vetëm në lidhje me sugje-
rimet e Presidentit të Republikës.
Neni 174 (1) Ligjet, rregullat e tjera
dhe aktet e përgjithshme, para se të
hyjnë në fuqi, botohen në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedo-
nisë".(2) Konkluzionet e Parlamen-
tit shpallen në buletinin e Parla-
mentit, por nëse vendos
Parlamenti, edhe në Gazetën Zyrta-
re të Republikës së Maqedonisë.
Ndërkaq, kryeparlamentari Xhafe-
ri, edhe përkundër këtyre dispozita-
ve të Rregullores së punës, nuk e
përcjell Ligjin me nënshkrimin e tij
deri tek Gazeta Zyrtare. 

Në opinion ka pasur zëra se
LSDM, vetëm për të marrë manda-
tin për formimin e Qeverisë, mund
të ketë bërë kompromis në lidhje
me Ligjin për gjuhët me VMRO-në
me qëllim që ky Ligj të zvarritet sa
më gjatë të mundet dhe të mos
mundet të hyj në fuqi asnjëherë
ashtu siç janë marrë vesh partitë
shqiptare dhe LSDM paraprakisht
para një viti. Përkundër prononci-
mit publik të kryeministrit Zoran
Zaev se pritet se çfarë do të thotë
Gjykata Kushtetuese kur Ligjin re-
fuzon ta nënshkruaj presidenti,
zëdhënësi i Qeverisë, Mile Bo-
shnjakovski, përjashton mundësitë
që Qeveria do të ngritë iniciativë
deri tek Gjykata Kushtetuese. Ai me
lehtësi thotë se shumë punë më të
rënda janë kryer në Maqedoni,
ndërsa do të kryhet edhe Ligji për
gjuhët.

"Jo, Zaevi nuk ka thënë që do të

ngrisim iniciativë deri tek Gjykata
Kushtetuese, por ka thënë se kjo
gjykatë duhet të prononcohet nëse
ligjet, jo vetëm Ligji për gjuhët,
mund të hyj në fuqi edhe nëse nuk
e nënshkruan presidenti për herë
të dytë. Nuk mund të them më
shumë, por vetëm atë që ka dhënë
kryeministri se do të shikohen të
gjitha mundësitë që kryhet ky pro-
blem. Në Maqedoni shumë punë
të rënda janë kryer dhe do të kryhet
edhe Ligji për gjuhët”, thotë Bo-
shnjakovski. Ai nuk pranon të thotë
asgjë se cilat mundësi po shikohen
nga Qeveria që Ligji i gjuhës të hyj
në fuqi. Ai pranon se kjo çështje u
vonua, por se faji për këtë, sipas tij,
duhet kërkuar te presidenti. 

Në pyetjen e gazetës KOHA
nëse kryeministri Zoran Zaev ka
kërkuar ndonjë takim me presiden-
tin për të sqaruar këtë çështje, Bo-
shnjakovski tha shkurt se "nuk ka
kërkuar asnjë takim kryeministri".
Nga deputetë e BDI-së, Rexhail
Ismaili, thotë se presidenti ka shke-
lur Kushtetutën, ndërsa po shqyr-
tohen të gjitha mundësitë për të
gjykuar presidentin për këtë
shkelje. Megjithatë, deri më tani
nuk është ndërmarrë diçka konk-
rete. Sa i përket mundësisë që Ligji
të përcillet deri tek Gazeta Zyrtare
edhe pa nënshkrimin e Ivanovit, de-
puteti Ismaili tha se duhet pritur
qëndrimet e partive të koalicionit
qeveritar BDI-LSDM. 

VONESAT
NGJALLIN
DYSHIME PËR
PAZARE POLITIKE

"Harrohet"

Zaevi nuk ka thënë që do të
ngrisim iniciativë deri tek
Gjykata Kushtetuese, por ka
thënë se kjo gjykatë duhet të
prononcohet nëse ligjet, jo
vetëm Ligji për gjuhët, mund
të hyj në fuqi edhe nëse nuk e
nënshkruan presidenti për
herë të dytë. Nuk mund të
them më shumë, por vetëm
atë që ka dhënë kryeministri
se do të shikohen të gjitha
mundësitë që kryhet ky
problem. Në Maqedoni
shumë punë të rënda janë
kryer dhe do të kryhet edhe
Ligji për gjuhët 

MILE BOSHNJAKOVSKI 

Nga deputetë e BDI-
së, Rexhail Ismaili,
thotë se presidenti
ka shkelur
Kushtetutën, ndërsa
po shqyrtohen të
gjitha mundësitë
për të gjykuar
presidentin për këtë
shkelje. Megjithatë,
deri më tani nuk
është ndërmarrë
diçka konkrete

ligji i shqipes
Koha
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 5 prill - Propozim-ligji për
arsim të lartë është diskutuar të
enjten gjatë një seance të debatit
të hapur që organizoi Parlamenti
dhe, ku krahas përfaqësuesve të
Ministrisë dhe Parlamentit, ishin
të pranishëm edhe përfaqësues të
universiteteve, instituteve, orga-
nizatave studentore dhe shoqëri-
së civile. Pavarësisht disa ndryshi-
meve, që janë vlerësuar si pozitive
në kontekst të lirisë akademike,
autonomisë universitare, meka-
nizmave për kontrollin e cilësisë,
kthimin e demostratorëve dhe asi-
stentëve (si kategori të punësuari-
sh nga vetë fakultetet), prapë se
prapë edhe ky Propozim-ligj nuk
ofron zgjidhje për shumë problem
esenciale. Kështu, pavarësisht au-
tonomisë së garantuar universita-
re dhe lirisë së shtuar akademike,
rektori i Universitetit “Kirili dhe
Metodi” në Shkup, Jakullovski tha
se ka nene që janë në kundërsh-
tim me parimet fondamentale të
Procesit të Bolonjës për universite-

tet e integruara. 
Neni 15 i Propozim- ligjit, sqa-

roi rektori i UKM-së, u mundëson
njësive akademike të organizohen
si subjekte të pavarura dhe me
këtë - prishet karakteri integrues i
universiteteve. Ndërkaq, formula e
financimit, që sikurse vërejti Aziz
Pollozhani, rektori i Universitetit
“Nënë Tereza” në Shkup, edhe ash-
tu ka qenë problematike, vazhdon
të mos ofrojë as tani ndryshime
që do të bënin diferencës. “Cilësia
e arsimit lidhet direkt edhe me
modelin e financimit. Nuk mund
të pritni cilësi në arsimin e lartë
derisa të hyrat financiare të uni-
versiteteve varen nga të hollat që
gjenerojnë studentët. Në ekono-
minë e tregut vlen rregulli 'kush
paguan, orienton politikat'. Ne

duhet ti bëjmë institucionet e ar-
simit të lartë sa më pak të varura
prej studentëve. Varshmëria prej
studentëve na lidh direkt me cilë-
sinë më të dobët”. tha Pollozhani.
Prandaj, sipas tij, duhet të rriten
financimet e universiteteve nga
buxheti i shtetit dhe në të njëjtën
kohë, Ligji të trajtojë financiari-
sht jo vetëm studimet e ciklit të
parë, por të tria cikleve njëkohësi-
sht, ashtu sikurse veprohet me
Procesin e Bolonjës. Rektori Pol-
lozhani kërkoi gjithashtu që Ligji
i ri të ofrojë zgjidhje edhe për për-
dorimin e gjuhës shqipe gjatë
mbrojtjes së magjistraturave dhe
doktoraturave në kuadër të fakul-
teteve të UKM-së, të cilat organi-
zojnë studime në gjuhën shqipe.
“Në Katedrën e gjuhës dhe letër-

sisë shqipe pranë UKM, prej vite-
sh është një fenomen i pa lak-
mueshëm. Kandidatët, edhe pse
janë shqiptarë edhe pse tema
është në gjuhën shqipe, që të
mund të mbrohen para komisio-
nit, duhet të përkthehen në gjuhë
maqedonase, sepse kështu
kërkohet me Statutin e UKM-së.
Prandaj duhet që Ligji të ofrojë
një zgjidhje edhe për këto raste”,
u shpreh Pollozhani, duke i
kërkuar ministres Renata De-
skovkës që kjo çështje të mos
mbetet në mëshirën e statuteve
të universiteteve. Bashkim Ziberi,
profesor në Universitetin e Te-
tovës, kërkoi që krahas Ligjit për
Arsim të Lartë, të nxirret edhe
Ligji për hulumtime shkencore
dhe në të njëjtën kohë të men-

dohet edhe formimi i një Qendre
Kombëtare të Kumtimit, me qël-
lim që laboratorët për të cilët Qe-
veria e kaluar harxhoi 32 milionë
euro, të mund të shfrytëzohen
nga të gjithë. Unioni i Nxënësve
Shqiptarë u ndal gjithashtu në
nene që kanë të bëjnë me çë-
shtjen e përdorimit të gjuhëve.
Kryetari Egzon Shabani kërkoi që
të korrigjohet neni 144 me të cilën
kërkohet që krahas maqedonish-
tes si lëndë e veçantë, të realizojnë
në gjuhën maqedonase të paktën
edhe dy lëndë të tjera në gjuhën
maqedonase. “Ne si shqiptarë nuk
kemi asgjë kundër gjuhës maqe-
donase, por jemi kundër imponi-
mit që dy lëndë profesionale ti
realizojmë në gjuhën maqedona-
se”, u shpreh Shabani. 

Evis HALILI 

Shkup, 5 prill - Projekti për themeli-
min e një Qendre të studimeve bal-
lkanistike është aktivizuar sërish
në Akademinë e Shkencave dhe Ar-
teve (ASHAM). Pas stagnimit  të

projektit fillestar të prezantuar gati
tetë vjet më parë (pas skandalit të
Enciklopedisë) dhe transformimit
të idesë nga një qendër për studi-
me albanologjike - në ballkanistike,
ky projekt me insistimin e pjesës
së akademikëve shqiptarë është
rikthyer sërish në tavolinën e bise-
dimeve.

Akademiku Abdylmenaf
Bexheti thotë se për momentin
duket se përkushtimi është i madh
për ta çuar përpara këtë projekt,
por mbetet të shihet nëse ky proces
do të arrijë të përfundojë, apo do të
shoqërohet me surpriza dhe
kundërshti nga departamentet, në
të cilat edhe ka ngecur pa arritur të
marrë miratimin. 

“Është diskutuar këto ditë, jo
vetëm çështja e hapjes së kësaj

qendre, por edhe punësimet bren-
da këtij institucioni. Kemi kërkuar
po ashtu  edhe angazhimin e pu-
nonjësve shqiptarë dhe ndryshi-
min e strukturës etnike të të punë-
suarve.  Në këtë aspekt po ecim
ngadalë, të themi me shpejtësinë e
një kërmilli, por shpresojmë se si-
tuata të ndryshojë, kur duket se
përkushtimi nga ana e kryesisë më
të ngushtë është i madh”, thotë aka-
demik Bexheti. 

Pengesat për të mos lejuar kriji-
min e Qendrës albanologjike kanë
ardhur nga krahu më radikal i këtij
institucioni dhe nga departamen-
tet e Linguistikës, por edhe Mjekë-
sisë. Ishte po kjo pjesë e akade-
mikëve që pasi insistuan në
ndryshimin e emrit të kësaj qen-
dre e më pas dolën hapur me qën-

drime kundër Ligjit të gjuhës shqi-
pe në shtator të vitit të kaluar. Rezi-
stenca e tyre u shfaq edhe gjatë eli-
minimit nga gara për anëtarë me
korrespondencë të kandidaturave
shqiptare, mes të cilëve Zamir Dika
dhe Mirushe Hoxha. 

“Është e pashpjegueshme ajo
që ndodhi, pasi kandidaturat
morën miratimin dhe më pas u re-
fuzuan po nga vetë departamen-
tet. Besoj se në Kuvendin e
përgjithshëm do të kalojë kandi-
datura e profesorit Neritan Ceka, si
i jashtëm. Kam qenë promotor dhe
arsyetues i kandidaturës së Cekës
me idenë se na duhen profile të til-
la në fusha ku ne kemi nevojë, si
histori, kulturë, e të tjera”, thotë
Bexheti. Akademiku Alajdin Abazi,
që është një prej iniciatorëve, ba-

shkë me Ali Aliun, të themelimit të
Qendrës Albanologjike, e cila filli-
misht u kërkua që ta kishte selinë
në Tetovë, thotë se diskutimi këtë
herë ka nisur në kushte më të volit-
shme, si nga miratimi i Ligjit për
gjuhën shqipe, ashtu edhe nga vetë
klima e krijuar brenda ASHAM dhe
drejtuesve të saj. 

“E kemi nxjerrë sërish në tavo-
linë, por nuk mund të them se kemi
diçka konkrete, por gjithsesi është
një hap pozitiv që krijon shpresa
se mund të jemi drejt finalizimit të
këtij projekti. Edhe pse fusha e saj
është zgjeruar në studime ballkani-
stike, gjithsesi studimi i kulturës
dhe gjuhës shqipe do të jetë pjesë,
që nënkupton edhe angazhimin e
albanologëve dhe ekspertëve nga
ajo fushë”, thotë Abazi. 

ASHAM FAVORIZON BALLKANOLOGJINË

Pse jo Qendër Albanologjike?
Pengesat për të mos
lejuar krijimin e Qendrës
albanologjike kanë
ardhur nga krahu më
radikal i këtij institucioni
dhe nga departamentet e
Linguistikës, por edhe
Mjekësisë. Ishte po kjo
pjesë e akademikëve që
pasi insistuan në
ndryshimin e emrit të
kësaj qendre e më pas
dolën hapur me
qëndrime kundër Ligjit të
gjuhës shqipe në shtator
të vitit të kaluar

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

PROPOZIM-LIGJI PËR ARSIM TË LARTË KA NEVOJË PËR SHUMË NDRYSHIME

Të mbrohen në shqip 
magjistraturat dhe 
doktoraturat në UKM

Në Katedrën e gjuhës
dhe letërsisë shqipe
pranë UKM-së, sikurse
vërejti rektori i UNT-së,
Aziz Pollozhani, prej
vitesh është një
fenomen i pa
lakmueshëm. Punimet
e magjistraturës dhe
doktoraturës janë në
gjuhën shqipe,
kandidatët gjithashtu
shqiptarë, por duhet të
mbrohen në gjuhën
maqedonase, sepse
kështu kërkon Statuti i
UKM-së

Koha
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Omer XHAFERI

Kumanovë, 5 prill - Vetëm gjashtë
vjet burg për Boban Iliqin, vrasësin
e 4-vjeçarit, Almir Aliut. Ashtu
edhe siç pritej, gjykatësja Maja
Denkovska ka shqiptuar dënimin
minimal për Iliqin, ndërsa nuk ka
ngurruar të dënojë edhe babain e
Almirit, Sedat Aliun me 6 muaj
burg, ndërsa dy kushërinjtë tjerë -
Sedat Demiri dhe Abdullah Aliu

dënohen me 9 muaj burg për
vepër penale “dhunë”. Iliqi, në burg
do të qëndrojë vetëm 4.5 vjet burg,
pasi një vit e gjysmë i njëjti ka qën-
druar në paraburgim. Rast i pastër
i montuar, duke filluar nga proku-
rorja e lëndës e deri te vendimi për
rikualifikim. Kështu është sh-
prehur menjëherë pas shpalljes së
vendimit, avokati mbrojtës i fa-
miljes Aliu, Asmir Alispahiq. 

“Mund të konstatoj se ky është
edhe një rast i montuar duke ni-
sur nga Prokuroria Publike për të
përfunduar sot në Gjykatën e Ku-
manovës. Më vjen keq që e them
këtë, por unë si jurist do të luftojë
që të ndryshojë këtë gjendje në
gjyqësor”, tha avokati Alispahiq. Ai
njoftoi se do të parashtrojnë anke-
së në Gjykatën e Apelit për vendi-
min e djeshëm. “Këtu kemi vërtetë
problem me ndarjen e drejtësisë, e
sidomos kur bëhet fjalë me
përkatësinë etnike shqiptare”, tha

Alispahiq. Ndërkaq, xhaxhai i Al-
mirit, Nijazi Aliu tha se do të ngri-
tin padi ndaj prokurores dhe
gjykatësit përgjegjës të rastit të
vdekjes së Almir Aliut.

“Është e qartë se është pa-
drejtësi me vetë faktin se Sedati
dhe Abdullai u dënuan me 9 muaj
burg. Ne do të ankohemi dhe do të
ngritim padi ndaj prokurores Su-
zana Kusigerkës dhe kundër
gjykatësit”, tha Nijazi Aliu. Visar
Vishka, përfaqësues i iniciativës
"Drejtësi për Almirin" tha se Gjyka-
ta, bashkë me Qeverinë reformato-
re, për të dytën herë e vranë Almi-
rin e vogël, ndërsa një vrasës e
gjykuan si shofer të dobët.
“Gjykatësit vranë Almirin për së
dyti. Kjo ka ardhur si pasohë e ven-
dimt të Qeverisë reformatore
LSDM-BDI me 'monstrën' e vet.
Nga vrasës i një fëmije dënohet si
shofer i dobët. Vendimi i gjykatë-
sve njëherësh ishte urimi më mirë
për festën e Bobanit. Le të jenë gë-
zuar festat, por jo edhe për shumë
vite", tha Vishka. 

Padrejtësitë dhe dallaveret në
këtë lëndë kishin filluar që në dhje-
tor të vitit të kaluar, kur me kërke-

së të prokurores Suzana Kusiger-
ska, lënda nga "vrasje" u rikuali-
fikua në "aksident trafiku me pa-
sojë vdekje". Kërkesa e Kusigerskës
për ruikualifikim u vulos edhe nga
Prokuroria Republikane, ndërsa
kryeprokurori Lubomir Jovevski në
çdo paraqitje mbronte vendimin.
Pasuan protesta, ndërsa ishin katër
prokurorët shqiptarë të Prokuro-
risë Republikane që kundërshtuar
vendimin për rikualifikim. Veç kë-
saj, gjykata e Kumanovës dhe
prokuroria kishin marrë parasysh
dëshmi false të ekspertëve neuro-
psikiatrik dhe psikiatrik, pasi dy

ekspertët, nuk kishin licencë valide
për të kryer ekspertizë. Që të dy, në
ekspertizat e tyre kishin nënvizuar
se, goditja me veturë e Almirit dhe
nënës së tij nga Boban Iliqi ishte
bërë në afekt frike. Ndryshe, padi
penale kundër Kusigerskës ka pa-
ralajmëruar edhe Iniciativa qyte-
tare “Drejtësi për Almirin”. Padia
penale ndaj Kusigerskës ishte pika
e parë në kërkesat e protestës tyre,
sepse siç vlerësojnë ata, zanafilla e
të gjitha shkeljeve ligjore dhe pro-
cedurale që rezultuan më vonë,
burojnë nga puna joligjore dhe jo-
profesionale e Kusigerskës. “Kemi

realizuar konsultime me ekspertë
të fushës dhe kemi bërë hulumtim
për përzgjedhjen e avokatëve që
do t’i bëjnë ballë këtij sistemi të
korruptuar dhe selektiv në proce-
sin kundër Kusigerskës. Padia
kundër saj do të iniciohet së shpej-
ti. Njëherësh, nga dita në ditë opi-
nioni mëson emra të rinj që kanë
kryer apo vazhdojnë të kryejnë
shkelje flagrante të ligjit në rastin
e Almirit, me çka rritet lista e per-
sonave kundër të cilëve duhet ngri-
tur padi penale”, thonë nga inicia-
tiva qytetare “Drejtësi për Almirin”.

GJYKATA E KUMANOVËS JEP DËNIM MINIMAL PËR VRASËSIN E ALMIRIT

drejtësiA E TurpiT
Rast i montuar, duke
filluar nga prokurorja e
lëndës e deri te shpallje
e vendimit me burg
minimal. Kështu është
shprehur menjëherë pas
shpalljes së vendimit të
djeshëm, avokati
mbrojtës i familjes Aliu,
Asmir Alispahiq, si dhe
nga iniciativa qytetare
"Drejtësi për Almirin".
Gjykatësja Maja
Denkovska nuk është
kursyer edhe ndaj
babait të Almirit. Sedat
Aliu është dënuar me 
6 muaj burg, ndërsa
kushërinjtë Sedat
Demiri dhe Abdullah
Aliu me nga nëntë 
muaj burg

Gjykatësit vranë Almirin për
së dyti. Kjo ka ardhur si
pasohë e vendimt të
Qeverisë reformatore LSDM-
BDI me 'monstrën' e vet. Nga
vrasës i një fëmije dënohet si
shofer i dobët. Vendimi i
gjykatësve njëherësh ishte
urimi më mirë për festën e
Bobanit. Le të jenë gëzuar
festat, por jo edhe për
shumë vite 

VISAR VISHKA 

Edhe avokati i të akuzuarit të
parë, Stevan Pavlevski tha se
nuk është i kënaqur nga
dënimi i klientit të tij, Boban
Iliq, ndërsa paralajmëroi
ankesë në instanca më të
larta gjyqësore.

NISIN MASAT DISIPLINORE NDAJ KATËR PROKURORËVE SHQIPTARË 
Në të njëjtën ditë kur u dënua me dënim
minimal vrasësi i Almirit, Bobab Iliq,
Këshilli etik pranë Prokurorisë Publike ka
ngritur iniciativë për masa disiplinore
kundër katër prokurorëve shqiptarë në
Prokurorinë Republikane: Ismail
Dardhishta, Xhelal Bajram, Ferat Eelezi dhe
Bashkim Besimi. Që të katër prokurorët shqiptarë
kishin kundërshtuar vendimin për rikualifikim të
lëndës nga "vrasje" në "aksident trafiku me pasojë
vdekje" për vrasësin Boban Iliq, ndërsa kishin
konstatuar se vendimi i marrë fillimisht nga

Prokuroria e Kumanovës e më pas nga
Prokuroria Republikane, shkelë parimet
themelore të Ligjit mbi prokurorinë
publike edhe atë parimin e ligjshmërisë, të
paanshmërisë dhe objektivitetin, si dhe

mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të
qytetarëve. Kërkesa për masa disiplinore ndaj

katër prokurorëve shqiptarë ishte iniciuar nga
kryeprokurori Lubomir Jovevski, i cili ashpër e dënoi
kundërshtimin e prokurorëve shqiptarë ndaj
vendimit për rikualifikim të lëndës në rastin e Almir
Aliut. 

GJYKATA E VRAU SËRISH ALMIRIN 

Gjykata duke dashur që të vendosë drejtësi, për herë
të dytë e vrau Almirin e vogël duke i dhënë dënimin
minimal vrasësit Boban Iliq, por edhe më e keqja
duke i dënuar edhe familjarët e Almirit të vogël.
Kështu thuhet në reagimin e Lëvizjes BESA, sipas të
cilës, që nga rikualifikimi i lëndës e deri në këtë
gjykim skandaloz - dëshmon se gjyqësia në
Maqedoni është ende e kapur, selektive dhe
joprofesionale. "Rikujtojmë opinionin publik kur i riu
Naser Eshtrefi vrau në vetëmbrojtje moshatarin e tij
maqedonas e përkundër faktit që mosha e tij e mitur
duheshte të respektohen nga gjykata, përsëri u
dënua me 14 vjet burg ndërsa vrasësi i Almirit që
opinion publik e ka parë edhe përmes video-
incizimeve merr dënim lehtësues që në shtete

normale evropiane me demokraci të zhvilluar dhe
gjyqësor profesional do ishte dënuar me burg të
përjetshëm. Kërkojmë nga Prokurori Publik në
Maqedoni Lubomir Joveski që për shkaqe morale të
japë dorëheqje nga posti i tij ndërsa nga këshilli
gjyqësor republikan kërkojmë që të merr masë ndaj
gjykatësit i cili solli këtë vendim skandaloz", thuhet
në reagimin e BESËS. Në NATO dhe BE me këtë
gjyqësor, thuhet më tej në reagim, vështirë se mund
të pretendohet integrimi. "Sundimi i së drejtës ishte
një nga segmentet e theksuara në të gjitha raportet
nga BE dhe NATO dhe për këtë qeveria duhet ti qaset
reformave rrënjësore si punë të menjëhershme, për
mos na u përsëritur raste të montuara dhe verdikte
të padrejta si në rastin e Almirit". 

Koha
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Shkup, 5 prill - Bujqit duan ta fitojnë
"naftën e gjelbër" sa më parë, sepse pas
festave të Pashkëve fillojnë me sezonin
prodhues. Ministri Lupço Nikollovski i
siguron se procedura po implemen-
tohet sa më shpejt që është e mundur.
Gjithçka është gati, pritet vetëm vendi-
mi ligjor i cili tashmë e kaloi fazën e
parë në Parlament. "Mua pas majit ajo
naftë nuk më nevojitet. Tani dua ta
kem që të më ulet çmimi i prodhimit.
Duhet të blej repromateriale, plehra,
mjete mbrojtëse...  Nëse nuk e marrim
me kohë, prodhimi do të jetë më i sh-
trenjtë sepse subvencion për naftë nuk
do të kemi dhe praktikisht do ta pa-
guajmë si dikush që drejton mercedes
prej 300 mijë eurove. Kjo nuk është
zgjidhje", deklaroi bujku Marinko Zafi-
rov nga Çeshinova, pronar i rreth gja-
shtë hektarë tokë bujqësore. Ai u
ankua edhe se çmimi i orizit është ka-

tastrofik, 35 deri 42 denarë për një kilo-
gram, tha, askush nuk e blen ose
ofrohen me maksimum 15 deri 16 de-
narë. Sipas ministrit Nikollovski, po
bëhen përpjekje maksimale që nafta e
gjelbër sa më shpejtë të implemen-
tohet. Menjëherë pas sjelljes së vendi-
mit ligjor do të shpallet  tender për
shtypjen e 60.000 deri 70.000 kartela-
ve të gjelbra pagesore, të cilat do t'u

shpërndahen bujqve. "Më shpejtë se
kjo që po e bëjmë tani, nuk mundet
askush. Mendoj se duhet të jeni të kë-
naqur, më së shumti me naftën e
gjelbër, sepse po bëhet me procedurë
sa më të shpejtë që është e mundur.
Nuk do të ketë asnjë problem as me
shtypjen e kartelave që do të duhet të
realizohet për një periudhë të shkurtër
kohore", potencon Nikollovski. 

Bashkëpunim të thellë 
me Doganën e Shqipërisë
Shkup, 5 prill - Bashkëpunimi midis shërbimeve doganore të
Maqedonisë dhe të Shqipërisë është në nivel të lartë, të dyja
shërbimet doganore bashkëpunojnë në implementimin e
Marrëveshjes për tregti të lirë në Evropën Qendrore (CEFTA),
ndërsa thellimi i mëtejshëm i këtij bashkëpunimi është me in-
teres për të dyja shtetet, por edhe për të gjithë rajonin. Kjo
është konstatuar në takimin e sotëm dypalësh në Korçë midis
dy delegacioneve të drejtorive doganore të Republikës së Ma-
qedonisë dhe të Republikës së Shqipërisë, të udhëhequra nga
drejtorët, Gjoko Tanasoski dhe Belinda Ikonomi. "Takimi i de-
legacioneve është mbajtur në drejtim të përforcimit të ba-
shkëpunimit midis të dyja vendeve, e vendosur në suaza të
Marrëveshjes për bashkëpunim doganor dypalësh midis Re-
publikës së Maqedonisë dhe të Republikës së Shqipërisë, ba-
shkëpunimi në suaza të Marrëveshjes për tregti të lirë (CEFTA)
si dhe bashkëpunimi në vendkalimet kufitare", thonë nga
Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë. Delegacio-
net, shtojnë, kanë biseduar për më shumë tema me interes për
avancimin e bashkëpunimit të përbashkët, për thellim të më-
tejshëm të bashkëpunimit në fushën e kontrolleve dhe heti-
meve në luftën kundër mashtrimeve doganore, si dhe për
përshpejtimin e kalimit në vendkalimet kufitare.

NIKOLLOVSKI PËR LEHTËSIMET E BUJQËSISË
"Nafta e gjelbër" te bujqit sa më shpejtë që është e mundur

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

Delvina KËRLUKU

Shkup, 5 prill - Dita Botërore e
Shëndetit (7 Prill) këtë vit mbahet
me moton: “Përkujdesje universa-
le shëndetësore, për të gjithë ven-
det e botës, shëndet për të gjithë,
kudo dhe ngado”. E gjithë kjo fu-
shatë do të zhvillohet për të të nxi-
tur më shumë vëmendje dhe
përkushtim në mbrojtjen e shën-
detit të njerëzve në mbarë botën. 

Në funksion të shënimit të
Dita Botërore e Shëndetit ishte
edhe konferenca rajonale e orga-
nizuar në Shkup nga Sekretariati i
Rrjetit Shëndetësor të vendeve të
Evropës Juglindore dhe Qendra
Rajonale për Zhvillimin e Shënde-
tit për Shërbimet Shëndetësore
Publike. Republika e Maqedonisë

që nga viti 2001 është anëtare e
Rrjetit Shëndetësor të vendeve të
Evropës Juglindore. Ndërsa, nga
viti 2010 Qendra e Zhvillimit Rajo-
nal Shëndetësor, për promovimin
e shërbimeve publike mjekësore
është vendosur në Institutin e
Shëndetit Publik pranë Ministrisë

së Shëndetësisë. 
“Qëllimi i kësaj iniciative është

që të ndërmerren të gjitha poro-
sitë për përmirësimin e kushteve
të shëndetit, pa dallim gjinie apo
përkatësie etnike, të shqyrtohen
kompetencat e fushës së mjekë-
sisë, dhe respektimi ndaj pacien-

tit, e gjithë kjo për përmirësimin e
mjekësisë në tërësi. Poashtu, rrje-
ti mundëson që vendet e Evropës
Juglindore të bashkëpunojnë e të
koordinojnë gjithë procesin e
punës në lidhje me planifikimet e
aktiviteteve, që në të ardhmen
shëndetësia të ketë rezultate më
të mira”,njoftoi prof dr.Elena Qo-
sevska, udhëheqëse e Sektorit për
promovim, analizë dhe përcjellje
të sëmundjeve jo infektive, në
kuadër të Institutit të  Shëndetit
Publik të Republikës së Maqedoni-
së. Përforcimi i shërbimeve të
shëndetit publik synon përmirë-
simin e gjendjes shëndetësore të
njerëzve, tha dr.Shaban Memeti,
drejtor i Instituti të Shëndetit Pu-
blik. Sipas tij kjo mund të arrihet
nëpërmjet njohurive të bazuara
në shkencë, praktikave të mira,
partneriteteve organizative dhe

ndikimit të politikave të qëndrue-
shme shëndetësore publike. Ai
sqaroi se është e domosdoshme
ndjekja e vazhdueshëm e proce-
durave  analitiko- diagnostike, si
rezultat i përpjekjeve dhe profe-
sionalizmit të të gjithë punonjë-
sve  shëndetësor në fushën e shën-
detit publik.

Ndër masat që duhet të ndër-
merren, sipas Memetit, janë ato
që  i referohen implementimit të
parimeve themelore për cilësi,
efektivitet, partneritet, njëtrajt-
shmëri, barazi, përgjegjësi. Ai pa-
ralajmëroi se në nivel nacional, do
të vazhdohet të punohet në
përkujdesjen shëndetësorë
gjithëpërfshirëse, në fushën e
shëndetit publik përmes fushata-
ve edukuese, sigurisë së mjedisit
jetësor dhe të punës, parandali-
mit të sëmundjeve etj.

NË PRAG TË DITËS BOTËRORE TË SHËNDETËSISË

Më shumë vëmendje në
mbrojtjen e shëndetit

Rrjetit Shëndetësor të
vendeve të Evropës
Juglindore mundëson
që vendet e Evropës
Juglin dore të
bashkëpunojnë e të
koordinojnë gjithë
procesin e punës në
lidhje me planifiki -
met e aktiviteteve, që
në të ardhmen
shëndetësia të ketë
rezultate më të mira

Aparaturë e re për neurofidbek (metodë me të cilën matet EEG dhe
ndikohet në to), për stimulimin transkranial magnetik (procedurë e
cila ka efekt në reduktimin e simptomave të depresionit), si dhe
repart i rinovuar i spitalit, u promovuan sot në Klinikën Universitare
të Psikiatrisë, me rastin e 7 prillit, Ditës ndërkombëtare të shëndetit.
Me këtë rast, Klinikën sot e vizituan ministri i Shëndetësisë, Venko
Filipçe dhe sekretari shtetëror në Ministri, Vlladimir Milloshev. "Dita
ndërkombëtare e shëndetit është mundësi e shkëlqyer të
përkujtohemi në prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Përparimi i
shëndetit mendor është  lartë në agjendën tonë së bashku me
vaksinimin dhe menaxhimin e vdekjes së sapolindurve. Nuk
guxojmë të lejojmë që shëndeti mendor, gjegjësisht sëmundjet të
mbesin tabu temë në shoqërinë tonë", deklaroi Filipçe. 

Lufta për zvogëlimin e vdekshmërisë së foshnjave  
“Si gjithkund në botë, edhe në Maqedoni, prioritet janë sëmundjet joinfektive, të cilat janë edhe arsyet e
vdekshmërisë të njerëzve në vend, në të cilat përfshihen sëmundjet kardiovaskulare, malinje, dhe ato
respirative. Theksi nuk duhet të vihet vetëm te rreziku i këtyre  sëmundjeve, por përkundrazi te
përmirësimi në sferën e shëndetësisë, më saktësisht mbrojta sociale, ekologjia, standardi jetësor, pra
gjithçka që lidhet me shëndetin.  Pastaj, me shumë prioritet duhet të zhvillohet edhe lufta për
zvogëlimin e vdekshmërisë së foshnjave,  që është ende në nivel të lartë dhe për këtë nga ana e
ministrisë së shëndetësisë janë ndërmarrë hapa të duhura në funksion të hapave parandalues. Kjo do të
thotë që do të ketë kualitet në shërbimet shëndetësore, megjithatë do të duhet të sigurohet edhe
efikasitetin për kohë të shkurtër, ku në mënyrë racionale të shfrytëzohen resurset, që të arrihen rezultate
më të mira për zvogëlimin e vdekshmërisë te foshnjat”, thotë prof.dr. Elena Qosevska, udhëheqëse e
Sektorit për promovim, analizë dhe përcjellje të sëmundjeve jo infektive. 

Koha
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Shkup, 5 prill - Në fund të korrikut
kompanitë do të fitojnë grantet e
para të pakthyeshme qeveritare që
ndahen nga ana e Fondit për ino-
vacione dhe zhvillim teknologjik.

Kjo do të mundësojë tërheqjen
e kapitalit të ri të freskët për kom-
panitë e vogla dhe të mesme në
Maqedoni që në vitet e fundit kanë
probleme të mëdha me disponi-
min me paratë kesh apo paratë e
gatshme. Fondi i Inovacionit, në
bashkëpunim me të gjithë odat
ekonomike, prej sivjet ka treguar
një angazhim më të madh në
alokimin e mjeteve në vlerë prej
10.5 milion euro që do të ndahen
në tre thirrje publike.

ELIMINIMI I PENGASEVE
Sipas Aleksandar Zarkov, drej-

tor i Lidhjes së Odave Ekonomike
të Maqedonisë , në bashkëpunim
me Fondin e Inovacioneve do të
punohet në shfrytëzimin maksi-
mal të këtyre mjeteve përgjatë
vetë procesit të përgatitjes së
projekteve, duke eliminuar të
gjitha pengesat dhe mangësitë që
do të paraqiten në aplikimet e
kompanive.

“Pengesat për shfrytëzimin më
të madh të këtyre mjeteve janë në
kapacitetet e pamjaftueshme të
firmave për shfrytëzimin e tyre, an-
daj përmes konsulentëve profesio-
nistë dhe në mënyra të tjera do të
ndihmojmë biznese të përgatisin
aplikacione cilësore .Gjithashtu
është pozitive se sivjet më nuk ka
kthim të pjesërishëm të mjeteve,
por kjo paraqet një grant të tërësi-
shëm. Gjithashtu presim që këto
mjete të japin përfitime shtesë për
kompanitë për punësime të reja
dhe zhvillimin e konkurrencës së
tyre”, thotë Aleksandar Zarkov i
drejtor i Lidhjes së Odave Ekono-
mike të Maqedonisë.

Projekti siguron mjete për
përkrahjen e cilësisë së prodhime-
ve, fitimin e certifikatave për cilësi,
efikasitetin energjetik, hulumtim
dhe zhvillim, marketing dhe am-
balazh të ri, vendosjen e shërbi-
meve dhe prodhimeve të reja ,
rritjen e kapacitetit të të punësuar-
ve etj. 

Nga ana tjetër , drejtori i Fondit
për inovacione Jovan Despotovo-
ski pret që marrëveshjet e para me
kompanitë që do të plotësojnë ku-
shtet të nënshkruhen në fund të
muajit korrik.

Sipas tij me qëllim të shfrytëzi-
mit maksimale të këtyre mjeteve
janë mbajtur takime konsultative

më të gjitha odat ekonomike në
Maqedonisë të cilat kanë shprehur
edhe brengat dhe problemet që
duhet të tejkalohen në këtë drej-
tim.

“Ky paraqet një projekt partne-
riteti që varet edhe nga firmat dhe
odat për të cilin angazhohemi që
të ketë sukses maksimal, ndërsa
paraqet një program të parë që
realizohet me mjete buxhetore. Në
favor të transparencës së ndarjes
së mjeteve, evaluimi i projekteve
nuk do të kryhet nga qeveria, por
nga konsulentë të jashtëm përmes
ndarjes së pikave përkatëse.
Gjithashtu do të formojmë edhe
grup punuese që do të ndjek reali-
zimin e tërë projektit”, theksoi De-
spotovksi në konsultimet me afari-
stët e Lidhjes së Odave ekonomike.

Ndryshe, bëhet fjalë për një set
prej pesë masash të parashikuara
në Programin e Fondit të miratuar
nga qeveria, si pjesë e të shtyllës së
tretë. Ai përfshin në vete përk-
rahjen për kompanitë e vogla dhe
të mesme që kanë tendencë të
rritjes. 

MASAT E PËRKRAHJES
Masa e parë paraqet përkrahje

financiare direkte në vlerë prej 30
për qind të harxhimeve të pranue-
shme për përkrahjen e firmave të
vogla dhe të mesme me tendencë

të rritjes së shpejtë , apo”gazelave”,
por jo më shumë se 10.000.000
denarë për projekte investuese si
ndërtimi i kapaciteteve prodhuese,
blerja e pajisjeve apo tokës, imple-
mentimi i ligjeve evropiane tek-
nike për siguri të prodhimeve, ven-
dosja e sistemeve për menaxhim
me mbeturinat etj. 

Masa e dytë e përkrahjes finan-
ciare për kompani me të ardhura
deri në 3.000.000 denarë me
mbulimin e harxhimeve deri 30
për qind por jo më shumë se
5.000.000 denarë. Për shkak se
masat i dedikohen zhvillimit dhe
zbatimit të zgjidhjeve inovative,
përqindja më e madhe e mbulimit
të harxhimeve deri në 70 për qind
(por jo më shumë se 20.000.000
denarë), është parashikuar për
masën e tretë, apo zhvillimin dhe
vendosjen e prodhimeve dhe shër-
bimeve të reja, ose përmirësimin e
atyre ekzistuese si dhe përpuni-
min e dizajnit industrial apo redi-
zajnimin e prodhimeve, amba-
lazhimin e ri, marketing planet,
vendosjen e procesit të ri prodhue-
se apo përmirësimin e atij ekzi-
stues. Masa e tretë parashikon
përkrahje financiare për trajnimin
profesional dhe praktikën e të
punësuarve , ndërsa masa e fun-
dit parashikon investimet shtesë
në biznes. 

Shkup, 5 prill - Banka Popullore e
Republikës së Maqedonisë për mo-
mentin e bën raundin e dytë të
projeksioneve për rritjen për sivjet

dhe për vitin e ardhshëm, i cili do
të publikohet më 3 maj. Guverna-
tori Dimitar Bogov, thotë se ende
është herët të tregohen pikë-
pamjet, por theksoi se nga ajo që e
kanë si indikatorë të fuqishëm nga
fillimi i vitit mund të thuhet se ek-
sporti shkon shumë më mirë mbi
pritjet dhe se kjo mund të ketë
kontribut të konsiderueshëm ndaj
rritjes ekonomike për këtë vit.
"Shkalla e rritjes së eksportit është
shumë e lartë dhe ajo kryesisht
udhëhiqet nga ato kapacitete të

reja prodhuese në zonat e lira eko-
nomike, do të thotë ato kritere
shumë kritikuese e udhëheqin ek-
sportin dhe me këtë do të kenë
kontribut të konsiderueshëm ndaj
rritjes ekonomike gjatë këtij viti",
deklaroi Bogov. Ai shtoi se ende
nuk kanë informacione dhe indika-
torë për atë se çfarë do të jenë inve-
stimet të cilat, siç tha, vitin e ka-
luar ishin të dobëta dhe prej tyre
më së shumti do të varet sa do të
jetë rritja këtë vit, ndërsa çfarë do
të jenë investime do të varet nëse

është kthyer besimi në sektorin
real. Bogov theksoi se bankat e
ndjekin sinjalin e Bankës Popullo-
re, se transmision funksionin dhe
këtë e tregojnë të gjitha hulumti-
met e BPRM-së, por mendon se
duhet të merret parasysh se
bankat udhëhiqen nga shumë fak-
torë. Ai vlerësoi se nuk ka nevojë
për shtrëngimin e politikës mone-
tare, por përkundrazi relaksim,
ndërsa potencoi se kushtet për po-
litikën monetare nga fillimi i vitit
janë të atilla që ka lëvizje shumë të

mirë në tregun devizor, inflacioni
ende është i ulët dhe në kushte të
tilla ka mundësi që politika mone-
tare të bëjë ndonjë mbështetje të
politikave ekonomike, që veç më
është bërë. Për atë nëse hyrja në
NATO do të ketë ndikim ndaj eko-
nomisë, tha se jostabiliteti politik
është konstante në Maqedoni dhe
se hyrja në NATO do ta ulte ato rre-
zik politik dhe në atë segment do
të krijonte kushte më të mira,
gjegjësisht kushte më stabile për
subjektet ekonomike. (Z.V)

FSSHM
zhbllokon
llogarinë e
Klinikës për
Gjinekologji
Shkup, 5 prill - Llogaria e Kli-
nikës për Gjinekologji dhe Ob-
stetrikë do të zhbllokohet me
mjete që Fondi për Sigurim
Shëndetësor i ka siguruar për
klinikën si avancë, informoi
ministri i Shëndetësisë, Venko
Filipçe. Në mëngjes kanë pa-
sur takim me drejtorin e Fon-
dit për Sigurim Shëndetësor
të Maqedonisë dhe problemi
tanimë është zgjidhur. Avanca
është në vlerë sa është shuma
për llogarinë e bllokuar, por,
siç theksoi, nuk bëhet fjalë për
mjete të cilët janë shkurtuar
nga diku por, për shuma
plotësues të hollash.
"Do të sigurohet shumë plotë-
suese e të hollave në formë
avance. Kjo shumë do të jetë
në dispozicion për Klinikën
për Gjinekologji gjatë ditës së
sotme ose eventualisht për
shkak të afërsisë së festave
gjatë javës së ardhshme të
martën. Problemi është
zgjidhur dhe llogaria do të li-
rohet për funksionim normal
të klinikës", tha Filipçe para
konferencës së sotme për
avancim të shërbimeve në ve-
primtarinë sociale dhe shën-
detësinë publike. Ai nuk pret
që së shpejti të vijë deri tek bl-
lokimi i ri i llogarisë së kli-
nikës, edhe pse ka ende proce-
dura të cilat zhvillohen për të
njëjtën problematikë për
shkak të së cilës llogaria e Gji-
nekologjisë u bllokua. Filipçe
thotë se puna dhe funksioni-
mi normal i klinikës nuk janë
rrezikuar, e as pagat e të punë-
suarve. Llogaria e Klinikës uni-
versitare për gjinekologji dhe
obstetrikë disa ditë ishte e bl-
lokuar për shkak të kërkesave
të mbërritura për pagesën e
vendimeve gjyqësore përm-
baruese. (D.K)

BOGOV OPTIMIST PËR ZHVILLIMIN E EKONOMISË

Eksporti mbi pritjet, rritja do të varet nga investimet 

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

FONDE PËR PUNËSIME TË REJA 

Në korrik, grantet e para
Këto mjete do të japin
përfitime shtesë për
kompanitë për punësime
të reja dhe zhvillimin e
konkurrencës së tyre, por
edhe për përkrahjen e
cilësisë së prodhimeve,
fitimin e certifikatave për
cilësi, efikasitetin
energjetik, hulumtim
dhe zhvillim, marketing
dhe ambalazh të ri , ve n -
d o sjen e shërbimeve dhe
prodhimeve të reja etj

Koha



8 AKTUALE
Koha, e premte 6 prill, 2018 

Shkup, 5 prill - Viktima më të shpeshta të kri-
mit nga urrejtja janë personat e mitur me-
shkuj, ndërsa incidentet ndodhin në fqinjë-
sitë e përziera etnike dhe shkolla, në linja të
autobusëve që i shfrytëzojnë pjesëtarët e ba-
shkësive të ndryshme etnike, në vende ku
vepra nga urrejtja ka ndodhur nga e kaluara.

Në numrin më të madh të rasteve bëhet
fjalë për grup më të madh të të miturve që
sulmon një apo më shumë viktima pa pro-
vokim, rrahje grupore, sulm apo rrahje në
autobus apo në stacion të autobusëve, gjatë
apo pas ndonjë ngjarje sportive. Analizat e
bëra nga Komiteti i Helsinkit për të drejta të
njeriut në kuadër të projektit që vazhdimisht
zbatohet në pesë vitet e fundit në bashkëpu-
nim dhe me mbështetje të Misionit të OSBE-
së në Shkup tregojnë se në periudhën e krizës
së refugjatëve në vitin 2015, duke pasur para-
sysh valën e madhe të refugjatëve, pothuaj-
se 50 për qind e viktimave i takonin katego-
risë së refugjatëve dhe emigrantëve.

"Gjatë vitit 2017 u evidentuan gjithsej 70
vepra nga urrejtja, me ç'rast duhet të shë-
nohet se këto vepra evidentohen në bazë të
ekzistimit të indikatorëve adekuatë të an-
shmërisë, siç janë perceptimi i viktimës dhe
kryesit, dallimi mes viktimës dhe kryesit në
bazë etnike, komentet e dhëna në vend të
ngjarjes, formulari dhe frekuentimi i kryerjes
së veprave të caktuara, lloji i dhunës, si dhe
koha dhe vendi i kryerjes së krimit nga ur-
rejtja", thotë Urania Pirovska, drejtoreshë ek-
zekutive e Komitetit të Helsinkit për të Drej-
ta të Njeriut në Republikën e Maqedonisë.
Numri i saktë i viktimave të krimit nga ur-
rejtja në vitin 2017, siç shton, ende është në
fazë të përpunimit, me ç'rast është e duksh-
me se shumica e viktimave ishin persona të
mitur meshkuj.

PËRKATËSIA POLITIKE APO ETNIKE-
MOTIVET MË TË SHPESHTA PËR KRIMIN

NGA URREJTJA
Vitin e kaluar është rritur numri i vepra-

ve nga urrejtja të cilat janë bërë për shkak të
përkatësisë politike apo etnike të autorit ose
viktimës. "Sipas të dhënave statistikore të ci-
lat kanë të bëjnë me vitin 2017, ndërsa të ci-
lat bazohen ndaj veprave të paraqitura dhe të
regjistruara të urrejtjes në kuadër të
platformës http://www.zlostorstv -

aodomraza.com/ , ajo që veçanërisht shqetë-
son është numri i rritur i rasteve nga urrejtja
të cilat janë bërë për shkak të përkatësisë po-
litike të autorit/viktimës. Domethënë, nga
gjithsej numri i incidenteve të paraqitura në
vitin 2017 deri 50 për qind bien mbi këtë bazë,
gjegjësisht motivi krim i kryer nga urrejtja",
thotë Pirovska. Më tej, në 43 për qind të raste-
ve si motiv për këtë lloj të krimit paraqitet
përkatësia etnike, me çfarë këto dy motive
mbesin dominuese për kryerjen e akteve të
urrejtjes. Kur bëhet fjalë për përkatësi të
ndryshme etnike si motivim për kryerjen e
veprave, siç thekson Pirovska, pothuajse pa
përjashtim bëhet fjalë për persona qoftë me
përkatësi etnike maqedonase ose shqipta-
re. Veprat e tjera nga urrejtja janë kryer duke
i pasur parasysh përkatësinë fetare - tre për
qind, gjegjësisht për shkak të ndonjë motivi
tjetër në katër për qind të rasteve. Ndryshe,
si në vitet e kaluara 2015 dhe 2016 nuk është
evidentuar asnjë rast në të cilin është kryer
krimi duke pasur parasysh orientimin sek-
sual apo identitetin gjinor të auto-
rit/viktimës. "Kjo në asnjë mënyrë nuk do-
methënë se shoqëria nuk është bërë më
tolerante ndaj pjesëtarëve të kësaj kategorie
vunerabile të personave, dhe pavarësisht vul-
lnetit pozitiv politik të shprehur për të për-
mirësuar trajtimin e tyre në periudhën e ka-
luar", theksoi Pirovska. 

SI MUND TË PARANDALOHET 
KRIMI NGA URREJTJA?

Parandalimi i krimit nga urrejtja është i
domosdoshëm për shkak të pengimit gjegjë-
sisht uljes së numrit të incidenteve të cilët në

prapavijën e tyre kanë ndonjë nga motivi-
met që anojnë, në qoftë se ky fenomen nuk
mundet në tërësi të çrrënjoset dhe të elimi-
nohet. Kjo domosdoshmërish kërkon qasje
sistematike nga ana e të gjithë faktorëve
kompetentë relevantë, duke i përfshirë or-
ganizatat joqeveritare, policinë, vetëqeveri-
sjet lokale, qendrat për punë sociale, por
edhe institucionet arsimore.

Është e domosdoshme, siç thekson Pi-
rovska, përforcimi i vetëdijes publike për
efektet negative nga këto dukuri për shoqë-
rinë dhe kohezionin social, para së gjithash
me inkuadrim të kuadrit arsimor në koncep-
timin dhe implementimin e aktiviteteve
adekuate projektuese në kuadër të shkolla-
ve fillore dhe të mesme në mjedise të përzie-
ra etnike, por edhe me iniciativa të pushtetit
lokal. Sipas saj, mediat, gjithashtu, mund të
luajnë rol të rëndësishëm në parandalimin e
krimit nga urrejtja përmes organizimit të
mbajtjes së debateve publike dhe tribunave
në të cilat në mënyrë të hapur dhe në mënyrë
të zëshme do të adresohet kjo problematikë.
"Jo më pak i rëndësishëm është roli i proku-
rorive dhe gjykatave penale të cilat përmes
njohjes së rregullt, procesuimit dhe ndëshki-
mit të veprave nga urrejtja duhet të kontri-
buojnë drejt dhënies fund të mosndëshkimit
dhe në mënyrë indirekte të ndikojnë mbi
procesin e parandalimit", thotë Pirovska. Për-
fundimisht, siç thekson, edhe politikanët
përmes gjuhës së balancuar në të cilën nuk
janë përfshira elemente të gjuhës së ur-
rejtjes, si dhe liderët fetarë në disa mjedise
multi-konfeksionale mund të luajnë rol kyç
në shkatërrimin e krimit nga urrejtja. 

Plaçkitje me armë
në një market në
Tetovë
Të mërkurën mbrëma rreth orës 21.30
minuta, deri më tani dy persona të
panjohur, meshkuj të maskuar kanë
hyrë në marketin “Kiper”, i lokalizuar në
rrugën e “Ilindenit” në Tetovë, në të cilin
brenda kanë qenë tre të punësuar dhe
një blerës. Njëri nga personat e maskuar
në dorë ka pasur një pistoletë dhe ka
kërcënuar të punësuarit që të largohen
nga arka e marketit, ndërsa më pas kanë
marrë rreth 82 mijë denarë. Me paratë e
marra, menjëherë pa u vërejtur nga
askush janë larguar në drejtim të
panjohur. Është kryer hetim i komple-
tuar dhe po ndërmerren masa dhe akti-
vitete për zbardhjen e plotë të rastit. 

Burri rreh gruan 
në Tetovë
40-vjeçarja nga Tetova me iniciale B.I.
të mërkurën rreth orës 20.30 minuta ka
denoncuar dhunë familjare, të cilën e
ka kryer burri i saj, 42-vjeçari me inicia-
le Z.I. Në gjendje të alkoolizuar pas kthi-
mit në shtëpi, rreth orës 19, ai ka filluar
një zënkë verbale me B.I, pas çka më pas
e ka sulmuar duke e goditur me grush-
te dhe shkelma në kokë dhe trup. Teto-
vari me inicialet Z.I, pak më vonë është
arrestuar dhe pas zbardhjes së plotë të
rastit, do të ballafaqohet me padi
adekuate. 

Kërcënohet 
30-vjeçari 
30-vjeçari nga Tetova me iniciale A.T, ka
denoncuar se të mërkurën rreth orës 10,
në pikën e pagesës me veturë Mercedes
ka ardhur 55-vjeçari B.A, po ashtu nga
Tetova dhe pas një zënkë verbale, 55-
vjeçari e ka goditur me shuplaka 30-
vjeçarin, ndërsa më pas i ka vënë edhe
pistoletën duke e kërcënuar se do ta vra-
së. Njoftohet se shkak për këtë zënkë
kanë qenë mosmarrëveshjet me dhën-
drin e tyre B.A, i cili ka marrë goma në
kompaninë ku ka qenë i punësuar 30-
vjeçari. Të enjten, personi tjetër është
ftuar në bisedë informative dhe pu-
nohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Denoncon se 
i keqpërdoren 
të dhënat 
në Facebook
Policia ka bërë të ditur se ndërmjet 3
dhe 4 prillit, person i panjohur i ka thyer
pasvordin e profilit të Facebook-ut, 44
vjeçarit A.A nga fshati Shipkovicë. Nga
profili i tij, sipas denoncimit janë për-
punuar disa të dhëna ndërsa më pas të
afërme të tij u janë dërguar porosi me
përmbajtje vulgare duke i prishur
imazhin e tij .Policia punon në
zbardhjen e plotë të rastit. (U.H)

KRONIKË
KOMITETI I HELSINKIT PUBLIKOI RAPORTIN E RADHËS

Të rinjtë viktima më të
shpeshtë të krimit nga urrejtja

PADI PËR PRODHIM DHE SHITJE TË HEROINËS 

Sektori për Punë të Brendshme Manastir, në Prokurorinë themelore publike në Manastir,
parashtroi padi penale kundër qytetarit të Manastirit B.E. (55) për shkak të ekzistimit të
dyshimit për vepër të kryer penale "prodhim i paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të
drogave narkotike, substancave subtropike dhe prekursorëve". Siç kumtoi MPB, B.E. në fillim
të prillit 2018 nga një person i panjohur në mënyrë të paautorizuar ka marrë drogë narkotike
"heroinë" të cilën e ka ripaketuar në pako më të vogla dhe në mënyrë të paautorizuar ua ka
ofruar në shitje personave të varur nga droga në rajonin e Manastirit. Më 04.04.2018 me
urdhër nga Gjykata themelore Manastir, nga ana e nëpunësve policor janë kryer bastisje në
shtëpinë dhe në vendin ku qëndron i padituri. Gjatë bastisjeve janë gjetur një qese najloni,
në brendësi me disa qese të vogla me madhësi të ndryshme të gatshme për paketim të
drogës narkotike dhe një paketim më i madh me drogë narkotike "heroinë" të mbështjellë
me shirit ngjitës. Materiali i gjetur është marrë dhe dorëzuar për ekspertizë, me ç'rast është
konstatuar se materiali i marrë me masë prej 243 gramëve paraqet heroinë. 

Gjatë vitit 2017 u evidentuan gjithsej 70 vepra nga
urrejtja. Në numrin më të madh të rasteve bëhet

fjalë për grup më të madh të të miturve që sulmon
një apo më shumë viktima pa provokim, rrahje

grupore, sulm apo rrahje në autobus apo në stacion
të autobusëve, gjatë apo pas ndonjë ngjarje sportive



Shkup, 5 prill - Aktivisti i njohur
dhe shumëvjeçar i sektorit joqe-
veritar Vuk Marash është
zgjedhur dje drejtor i Asociacionit
të porsa formuar rajonal të me-
diave të Evropës Juglindore
(AMEJL). Marash gjatë karrierës
së tij të deritanishme ka qenë
drejtor programor i MANSA, anë-
tar i Këshillit drejtues të rrjetit
ndërkombëtar të FLER për luftën
kundër krimit të organizuar, si
dhe anëtar i grupeve të shumta
të punës në vend dhe jashtë ven-
dit që kanë punuar në përpilimin
dhe përcjelljen e implementimit
të ligjit dhe politikave që kanë të
bëjnë me sundimin e ligjit dhe
procesin zgjedhor. Me rastin e
marrjes së këtij posti, Marash ka

deklaruar se angazhimi në pro-
movimin e Asociacionit deri tani
më të madh rajonal të mediave
për atë është një sfidë e madhe. 

“Për momentin kur i tërë rajo-
ni po vuan nga gufatja e lirisë së
mediave, kur gazetarët dhe re-
daksitë ekspozohen para çfarëdo
presioni, kam konsideruar se ba-
shkimi i botuesve më të mëdhenj
të rajonit është mënyra më e mirë
që të përforcohen kapacitetet e
tyre individuale dhe të përba-
shkëta si në planin e standardeve
profesionale dhe mbrojtjen e lirës
së mediave ashtu edhe në planin
e avancimit të aktiviteteve të tyre
të biznesit dhe të punës”. Siç është
informuar opinioni, në fund të
muajit janar në Podgoricë është

formuar asociacioni i parë rajo-
nal i gjashtë mediave kryesore të
Evropës Juglindore AMEJL. 

Themelues së bashku me Vije-
st janë edhe Oslobogjenje (Sa-
rajevë), AMG (Beograd), Koha
(Prishtinë), Slloboden peçat
(Shkup), Koha (Shkup). Siç është
theksuar atëherë synimet kryeso-
re të Asociacionit janë avancimi i
bashkëpunimit të ndërsjellë, traj-
nimet e përbashkëta të të punë-
suarve, këmbim të temave, qasja
e koordinuar ndaj organeve dhe
organizatave shtetërore dhe
ndërkombëtare në drejtim të
ngritjes së kualitetit të gazetarisë
dhe përmirësimit të kushteve dhe
pozitës së mediave në treg. Për
kryetar të parë të Kuvendit të

AMEJL është zgjedhur Zheljko
Ivanoviq, drejtori i “Vijesti”. 

Selia e Asociacionit është në
Podgoricë. Planifikohet organizi-
mi i një trajnimi të përbashkët për
anëtarët e Asociacionit në lidhje
me segmentet konkrete të bizne-
sit (shitje, marketing, video-pro-
duksion, e-paper, etj), dhe pastaj
organizimi i konferencës së
madhe tematike vjetore në një
prej qendrave rajonale, ku do të
ftoheshin të gjitha mediat rele-
vante nga rajoni, ekspertët e BE
për këtë sferë, udhëheqës politik,
përfaqësues të shoqatave profe-
sionale të rajonit dhe BE-së. Një
prej detyrave prioritare, siç thuhet
edhe në Deklaratën themeluese,
është lidhja me asociacionet e bo-

tuesve të Evropës dhe botës
(ENPA, INMA dhe WAN). 

Misioni i Organizatës për Si-
guri dhe Bashkëpunim e Evropës
në Podgoricë tash më ka mbësh-
tetur këtë ide duke njohur rëndë-
sinë për bashkësinë e mediave të
rajonit të Evropës Juglindore. Aso-
ciacioni ka dërguar ftesë edhe
mediave tjera të rajonit, të cilat
konsiderojnë se bashkëpunimi i
ndërsjellë është mirëseardhës
dhe i nevojshëm, që të bashkohen
dhe së bashku të punojnë në pro-
movimin e parimeve dhe realizi-
min e qëllimeve të theksuara në
dokumentin themelues të Asocia-
cionit. Puna e asociacionit finan-
cohet nga ana e anëtarësisë.
(koha.mk)

“Për momentin kur i tërë rajoni po vuan nga gufatja e lirisë së mediave,
kur gazetarët dhe redaksitë ekspozohen para çfarëdo presioni, kam
konsideruar se bashkimi i botuesve më të mëdhenj të rajonit është
mënyra më e mirë që të përforcohen kapacitetet e tyre individuale dhe të
përbashkëta si në planin e standardeve profesionale dhe mbrojtjen e
lirës së mediave ashtu edhe në planin e avancimit të aktiviteteve të tyre
të biznesit dhe të punës”, ka thënë Marash

Vuk Marash, drejtor i AMEJL 
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Urim HASIPI

Tetovë, 5 prill - Mbeturina prej pla-
stike, kartonë, stiropor, goma,
mbetje të materialeve tekstile,
mbetje të drunjve... janë disa nga
mbeturinat inerte që vërehen rreth
e rrotull kontejnerëve në disa lagje
të Tetovës. Krahas mbeturinave që
janë hedhur në kontejner, mbetu-
rina tjera janë hedhur poshtë tyre,
duke dhënë imazh të keq edhe për
këtë pjesë të qytetit, por edhe duke
kundër erë të rëndë. Nga Ndër-
marrja Publike Komunale Tetova-
Tetovë thonë se në orët e pasdites
do të intervenohet për largimin e
tyre. Sipas tyre, në këtë periudhë
edhe rritet sasia e hedhjes së këty-
re mbeturinave, prandaj edhe do
të ketë një aksion nga data 10 prill
e deri më 10 maj, ku qytetarët do të
kenë mundësi që të thirrin në
ndërmarrje për të hedhur këtë lloj
të mbeturinave.

“Do të intervenohet në largi-
min e të njëjtave edhe pse ne si
ndërmarrje disa herë kemi thënë
se këto mbeturina nuk janë në me-
naxhimin tonë. Por për shkak se të

njëjtat hidhen afër kontejnerëve,
jemi të detyruar ti largojmë. Po
ashtu, dëshiroj që tu apeloj qyte-
tarëve se duke filluar nga java e
ardhshme, të gjithë ata që kanë
mbeturina të kësaj natyre, mund
të na njoftojnë neve si ndërmarrje
dhe ne do të shkojmë do ti bartim

të njëjtat. Aksioni do të zgjasë një
muaj prandaj edhe qytetarët liri-
sht mund të na informojnë që
brenda këtij harku kohor, ne të bar-
tim këta mbeturina”, deklaroi Xhe-
lal Ceka, drejtor i Ndërmarrjes Pu-
blike Komunale Tetova-Tetova.
Sipas tij, në këtë periudhë në

mënyrë enorme rritet sasia e mbe-
turinave që grumbullohen gjatë
ditës. “Aktualisht, në Tetovë grum-
bullojmë rreth 250 ton mbeturina
brenda ditës. Kjo sasi pritet të rritet
nga dita në ditë në sezonin që pa-
son”, sqaron Ceka. Në mungesë të
deponisë përkatëse për hedhjen e

mbeturinave ndërtimore, në Te-
tovë dhe në rrethinë këto mbeturi-
na hidhen në deponi të egra. Qyte-
tarët gjatë ndërtimeve që kryejnë
nëpër pronat e tyre, mbetjet nga
këto materiale i nxjerrin pranë
kontejnerëve në mungesë të një
deponie të veçantë për këtë de-
dikim. Krahas kësaj, tashmë disa
vite është krijuar edhe shprehi që
mbeturinat e këtilla të hidhen
edhe në vende periferike. Në Ko-
munën e Tetovës theksojnë se
zgjidhje më e mirë është që të ketë
një deponi të përbashkët për të
gjithë komunat, ku do të hidhe-
shin mbeturinat e materialeve
ndërtimore. Nga ana tjetër, shu-
mica e komunave të Pollogut nuk
kanë deponi të veçanta për
hedhjen e mbeturinave nga mate-
rialet ndërtimore. Madje, lokacion
të veçantë nuk ka as Komuna e Te-
tovës. 

Nga ndërmarrja Publike Ko-
munale Tetova-Tetovë thonë se
janë në hall me këtë dukuri, sepse
materialet ndërtimore hidhen në
vendet tek mbeturinat e zakonsh-
me dhe më këtë, edhe dëmtohen
kontejnerët, por edhe haset në vë-
shtirësi gjatë transportit. Drejtori
Ceka ka apeluar deri tek qytetarët
që të kenë kujdes me deponimin e
materialeve të forta ndërtimore,
të mos i hedhin ato në kontejner
pasi kjo ndërmarrje nuk është e
obliguar të dislokojë këto mbetu-
rina. “Kërkojmë nga qytetarët të
hedhin në vende adekuate mbe-
turinat e forta ndërtimore, në të
kundërtën - Inspektorati komunal
i Tetovës do të marrë masa sank-
sionuese kundrejt të gjithë atyre
që hedhin mbeturinat e ngurta në
vende joadekuate”, tha ai. 

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

PRANVERA VJEN 
ME MBETURINAT

Në këtë periudhë edhe
rritet sasia e hedhjes së
këtyre mbeturinave,
prandaj edhe do të ketë
një aksion nga data 10
prill e deri më 10 maj, ku
qytetarët do të kenë
mundësi që të thirrin në
ndërmarrje për të
hedhur këtë lloj të
mbeturinave

Shfaqet problemi 
me mbeturinat
inerte në Tetovë

Koha
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N
ë këtë kolumn kam ven-
dosur të flas për një
mikun tim shumë të
afërt, i cili më ka marrë

qindra e mijëra orë studimesh, më
ka sfiduar me misterin e tij por më
ka dhënë edhe përgjigje fanta-
stike, më ka treguar se çdo situatë
nis nga ai dhe zgjidhet po nga ai, e
ky mik imi i cili është jetësor jo
vetëm për mua po për të gjithë
njerëzimin është: TRURI!

Duke mos dashur të përfundoj
në një ligjëratë të komplikuar do
të përpiqem të flas për disa nga
qindra dhe mijëra vetitë e tij. E
para si neurolog besoj shumë fort
në atë që e kam quajtur Tru Social.
Është një term që e kam pagëzuar
duke ju referuar shoqërisë si një
organizëm i vetëm dhe padyshim
që truri është organi i tij kryesor.
Por koncepti i Trurit Social është
një proces që varet nga shumë fak-
torë, mbi të gjitha nga ndërgjegjë-
simi individual se ne jemi të gjithë
në funksion të njëri-tjetrit, përn-
dryshe Truri Social humbën funk-
sionin e tij dhe dihet se çfarë
ndodh kur organi kapital pushon
së punuari. Tani le të shkojmë tek
truri njerëzor. Të gjithë e dimë se
ndodhet i mbuluar nga kafka dhe
se aty ndodhet ekzekutivi i të
gjitha veprimeve, aksioneve, reagi-
meve apo anomalive tona. Neu-
roshkenca ku përkas na tregon se
në tru është zbuluar se në zonën
prapa veshit të djathtë është zbu-
luar ajo që metaforikisht është
quajtur “busulla morale”. Me fjalë
të tjera truri ynë ka një mekanizëm
perfekt që na tregon mënyrën se si
duhet të sillemi ndaj të tjerëve.
Mënyra e të sjellurit ndaj të tjerë-
ve nuk është vetëm një proces që
vjen nëpërmjet edukimit por një
pjesë e mirë e rregullave të saj janë
të koduara në tru. Kështu pra tru-
ri ynë lind me aftësinë e jashtë-
zakonshme (të koduar në gjene)
të Etikës. Që në fëmijëri të hersh-
me ne e dimë se çfarë është e mira,
e drejta, heroikja dhe cilat janë të
kundërtat e tyre. Duke parë sjel-
ljen e Trurit të njeriut kur këta të
fundit nisin të rriten vërej një sta-
gnim, gati anomali të Busullës së
Moralit. Është njësoj sikur dikush
me anë të valëve magnetike të
nxjerrin jashtë funksionit aftësinë
tonë të lindur për të vlerësuar të
Mirën dhe të Keqen. 

Scott Peck-u, një psikiatër
amerikan na tregon se një nga
mallkimet më të rënda të trurit

njerëzor është Entropia-Plogësh-
tia. Këtë fenomen madje psikiatri
Peck, e lidh dhe me mëkatin e za-
nafillës, ç’ka shkencërisht dhe me-
tafizikisht ka sens. Çfarë është ky
mekanizëm që na dezorienton Bu-
sullën e Moralit dhe na ve në punë
Plogështinë?! Duhet të kujtoheni
që ndërkohë që ne lindim me mo-
ral të shkruar në trurin tonë si një
informacion i dhënë, entropinë-
plogështinë e fitojmë gjatë jetës,
kjo e fundit nuk lind me ne! Me si-
guri si çdo sjellje e fituar vjen për
shkak të anomalive sociale në të
cilat përballemi që nga fëmijëria.
Anomali të cilat në dukje janë gati
të parëndësishme për ne: prindër
që debatojnë me zë të lartë, ba-
ballarë apo nëna që qajnë në sy të
fëmijës, më vonë profesorë që të
diferencojnë në mes të një klase
të tërë vetëm për shkak të etnisë,
pastaj pamundësia për te gjetur
punë, dëshpërimi rutinor dhe
dorëzimi...të gjitha këto janë ush-
tarët që godasin pa pushim aty, në
Busullën tonë të Moralit dhe ar-
rijnë të deaktivizojnë një meka-

nizëm fantastik të njeriut për të
dalluar çfarë është më e mira për
të dhe e çojnë në grackën e roboti-
zimit! Ne kthehemi pastaj në qe-
nie të bindura, si shtazë laborato-
ri, si minj që i përdorin për
eksperiment! Por a është e mun-
dur që të kthehet në punë Busulla
Morale?! Sigurisht që po! Gjithçka
është në dorën tonë! Vetëm se
duhet të aktivizojmë Trurin Social. 

Truri Social është më i fuqi-
shëm se të gjitha ushtritë represi-
ve të mbledhura bashkë! Duke
zbuluar problemin ku është, au-
tomatikisht kemi filluar edhe
Zgjidhjet! Duke u mbledhur ba-
shkë për të parandaluar krisjet so-
ciale që dëmtojnë trurin tonë, do
të mund të kemi përqindje të lartë
të suksesit të përbashkët. Forca
jonë qëndron në Trurin tonë! Kur
mendoj që një pjesë shumë e
vogël e individëve krahasuar me
shumicën vuajnë nga sëmundje
degjenerative të pakorrigjueshme
të trurit, ndihem mirë në radhë të
parë si neurolog e pastaj edhe si
individ. Por kur mendoj që për ar-

sye të komplikuara që ndoshta do
t’i parashtrojë në një analizë tjetër,
një pjesë e mirë e këtyre individë-
ve me Busull Morale të dëmtuar
njëherë e mirë janë ata që kujde-
sen për fatet tona, natyrisht që
ndihem keq. 

Ndaj edhe kam zgjedhur që të
bëj një apel si mjek e si qytetar për
të gjithë: dilni nga Plogështia!
Ashtu si hyni ashtu mund të dilni!
Të pastrojmë faktorët e rrezikut
nga kushtet që na rrethojnë për të
zhvilluar sa më urgjentisht më të
fuqishmin Tru që është ai që e kam
quajtur Tru Social! Një tru mesatar
i yni peshon 1 - 1.5 kg dhe është i
kompozuar prej 1-2 miliardë neu-
roneve, nuk duhet të nënvlerë-
sojmë këtë fuqi të paimagjinue-
shme që ndodhet në trupat tonë!
Rusvelt me të drejtë thotë: njerëzit
nuk janë rob të fatit të tyre por
janë rob të mendjes së tyre! Fitoni
lirinë! Fitoni Trurin Social! An-
gazhohuni të gjithë, kjo është je-
tike për të gjithë ju!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Kur mendoj që një pjesë
shumë e vogël e individëve
krahasuar me shumicën
vuajnë nga sëmundje
degjenerative të
pakorrigjueshme të trurit,
ndihem mirë në radhë të
parë si neurolog e pastaj
edhe si individ. Por kur
mendoj që për arsye të
komplikuara që ndoshta
do t’i parashtrojë në një
analizë tjetër, një pjesë e
mirë e këtyre individëve
me Busull Morale të
dëmtuar njëherë e mirë
janë ata që kujdesen për
fatet tona, natyrisht që
ndihem keq

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

TRURI Nga 
Arben TARAVARI



N
ga fundi i Luftës së Dytë
Botërore, dramaturgu
gjerman, Bertolt Brecht,
e vuri Galileun e tij të

thoshte: "Mjerë ai vend që ka ne-
vojë për heronj." Një fjali, me të
cilën shkrimtari i persekutuar nga
nazistët denonconte kultin e ek-
zagjeruar të heroit në shtetet jo të
lira. Brecht-i ishte thellësisht i bin-
dur se në një vend liberal dhe de-
mokratik njerëzit nuk kanë nevojë
për heroizmin e një individi për të
zgjidhur problemet. Përkundrazi.
Në këto vende lypset përgjegjësia
e individit, kulti i heroit është baras
me bindshmërinë e verbër dhe kë-
sisoj deri diku me një paaftësim të
zgjedhur vetë. 50 vjet më parë u vra

Martin Luther King. Predikuesi me
ngjyrë që nuk pushoi së luftuari
kundër padrejtësisë dhe Luftës së
Vietnamit dhe për kushte të bara-
barta pune për zezakët. Ai që,
megjithë dhunën ndaj tij dhe sim-
patizantëve të tij, mbeti paqësor.

Dhe që deri sot u jep kurajë atyre që
nuk kënaqen me gjendjen ekzistue-
se dhe besojnë se është e mundur
një jetë më e mirë.

Pak ditë më parë, qindra mijë-
ra protestues në Uashington dhe
shumë qytete të tjera në Shtetet e
Bashkuara protestuan kundër in-
fluencës së lobit të armëve. Drej-
tuar dhe organizuar nga ato stu-
dente dhe ata studentë të
Parklandit që mbijetuan masakrën
në shkollën e tyre. Vetëkuptue-
shëm u mblodhën pas fjalëve të
Martin Luther King-ut. Vunë mbe-
sën e tij nëntëvjeçare, Yolanda Re-
nee King, që të thoshte fjalët e tij:
"Unë kam një ëndërr". Me 18-vjeça-
ren Emma Gonzalez, ata kanë në

krye të lëvizjes së tyre një grua që
duket si varianti i ri, modern, femë-
ror i Martin Luther King-ut.

Heronj si Martin Luther King
nuk çojnë në bindje të verbër.
Përkundrazi, ata inkurajojnë dhe
fuqizojnë individët. Ata bëjnë që
pas tyre të krijohen bashkësi që
janë më të fuqishme se një i
vetëm. Që të mund të luftojnë kë-
shtu për më shumë ndikim poli-
tik. Mbi të gjitha, heronj si Martin
Luther King japin shpresë. Shpresë
se ia vlen të ngrihesh. Të dalësh
nga zona jote e vogël dhe e mbroj-
tur, dhe të tregosh kurajë qytetare.
Të solidarizohesh. Të krijosh rrjete
dhe të mos dorëzohesh. Ata tron-
disin zonat e rehatisë së të privi-

legjuarve, apelojnë tek këta që të
angazhohen. Është pikërisht kjo
energji, për të cilën ka nevojë Gjer-
mania dhe shumë vende të tjera,
që, megjithë kompleksitetin e kë-
saj bote, megjithë konfliktet e
shumta që duken si pa rrugëdalje,
shpresa të mos humbë. Është besi-
mi te fuqia dhe mundësitë e një
shteti demokratik. Shteti që për të
funksionuar ka nevojë për qyteta-
re dhe qytetarë të angazhuar. Dhe
që nuk mjaftohet me kinse mun-
gesën e alternativave. Sot Martin
Luther King nderohet në mbarë
botën. Jo vetëm sepse ai arriti gjë-
ra të mëdha në jetë. Por sepse
është ende i nevojshëm deri më
sot. (DW)

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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M
iku dhe ti vëllai im! Sa
herë që unë mëtoj të bëj
shkrimin e radhës për
miqtë e mi të nderuar,

aq herë më ik fiqiri te një mesele e
vjetër. Dikur shumë herët, disa pjesë-
tarë të një familje feudale ishin
prekur nga tifoja e morrit dhe, mbas
një kohe të gjatë që nuk ishin kuruar,
ata kishin filluar të flasin jerm. I mje-
ruar nga kjo, kryeplaku i shtëpisë ki-
shte ulëritur duke thënë: “O milet,
m’u mbush shtëpia me budallenj a
me shapshalla!” Në mungesë të
njohurive të tij për këtë sëmundje
ngjitëse, kryeplaku i kishte pa-
ragjykuar që në fillim si halabakë,
kokëboshë, a torollakë... dhe fare pak
si dertlinj që kanë nevojë për një
përkujdesje paksa tjetërfare. Që këtë
vaki të mos bëj “tërkuzë”, të mos e
trashim a edhe të mos e shndër-
rojmë në lëmsh intrigash a kontra-
diktash, e kemi patjetër që shkrimin
ta vazhdojmë me ato shpjegimet që
i bëhen nocioneve PELË dhe MËZ-i.
Për këto fjalë Fjalori i gjuhës sonë
jep këto shpjegimet përkatëse,
përkatësisht se pela është femra e
kalit dhe se mëzi është pjella e pelës.
Kështu, që të mos paragjykohem, do
të bëj çmos që të përjashtoj çdo pa-
ralelizëm të mundshëm mes pelës,
mëzit dhe njeriut. Tekefundit, as që
mund të bëhet ndonjë paralelizëm,
sepse pela është pelë e mëzi është
mëz, mëzi nuk ka fiqir, njeriu ka ar-
syen, mëzi udhëhiqet nga instinkti,
andaj i del para nënës së vet... dhe
kjo te gjallesat e pavetëdijshme

mund të justifikohet..., por ama te
sui generis kjo nuk shkon ashtu thje-
sht, nuk pi ujë qoftë edhe moçalik. 

Si bëhet që sot e gjithë ditën e
Perëndisë, druvari (çdo respekt për
të) i del para intelektualit, si bëhet
që ateisti t’i mbajë klerit leksione për
fenë, si bëhet që “bostanxhiu” kokëk-
risur, me pa të drejtë vë bythën në
kryeminderin e mexhlisit të burrave
shqiptarë, si bëhet kjo që hajduti i
del para kryehajdutit, po si bëhet që
pronari i bordellos, bashkë me laviret
e tij që kanë vlerën e pesëlekëshit, t’i
shpjegojë parimet e moralit një nje-
riu të ndershëm, si bëhet që basto-
rexhiu, fajdexhiu a edhe kumarxhiu
të hiqen si njerëz filantropë, kinse
ndihmojnë njerëzit në nevojë..., krejt
në emër të Zotit, si bëhet që folk-pa-
triotët t’u dalin para atdhetarëve kur
është fjala te historia e lavdëruar e
këtyre të fundit, si bëhet që atdhe-
tarët e rremë, të bëjnë kauzën e që
nuk kanë haber se ku gjenden ku-
fijtë e vjetër të Gadishullit Ilirik, si
bëhet që këta nacionalistë të rremë
na shpjegojnë e na thonë se kur Ser-
bia do ta njohë Republikën a shtetin
e Kosovës, asaj do t’ia japë falas Pre-
shevën me gjithë pjesën e Luginës, si
bëhet kjo punë që, sipas këtyre që
kanë mendjen me “qesim”, të thonë
me plot gojën kinse së shpejti shteti
helen do të heqë dorë nga Çamëria e
pushtuar, si bëhet që këta kalorës të
vonuar që i përngjajnë legenit me
vrima të “hamamxhikut” të tyre alla-
turka e që ia kanë kthyer shpinën
ekonomisë së familjeve të tyre, të ba-

razojnë burrërinë a dinjitetin e hal-
lexhinjve me mutësinë e tyre, si
mund t’i lejojmë matrapazit që t’ia
uzurpojë vendin e punës njeriut i cili
mban kalamajtë e tij, si bëhet që
edhe sot t’i trembesh kryemafiozit
të mëhallës e t’i bësh temena, pikë-
risht ai që dikur kërcënonte hal-
lexhinjtë me fjalët: “Do t’ua bëj mi-
shin dyqind gram, nëse nuk do...” e
që është shndërruar në ngordhë-
sirë..., e që s’është as për “dynja as
për ahiret”!..., si bëhet që analfabeti
i diplomuar pa u diktuar nga ne, të
fusë hundën në arsimin shqip, si
bëhet që ca politikanëve tanë nuk u
ha palla hiç se si e flasin gjuhën e
nënës në foltoren e organit më të
lartë ligjvënës, a hiç nuk zhgënjehe-
mi e nuk shqetësohemi kur “filan fi-
steku” bën habertarin e rremë..., bën
opinionbërësin a edhe lajmin eksk-
luziv, si bëhet që të mos na shohin
sytë se si zbehet familja shqiptare, si
bëhet që nuk i vëmë gishtin mendjes
për të parashtruar pyetjen se pse na
shkon në greminë arsimi parauni-
versitar dhe ai universitar, a hiç fare
nuk ndërgjegjësohemi se... si bëhet
që të mos shohim se si rinia, po edhe
fëmijët na çakërdisen nga mendtë, si
bëhet që berberi im personal bën
“kryepoezinë” (siç thotë një miku im),
si bëhet t’i lejojmë alamet profesorit
të merret me përkthimin e tekstit
mësimor dedikuar nxënësve shqip-
tarë (ky farë herifi që, kur e bën
punën kuturu, të thotë: “Hajt, mos u
mërzit se nuk u bë kiameti, e
përktheva sipas takatit tim, ja futa

njësoj si ai berberi i lagjes sime kur ta
heq mjekrën në të thatë!”), si mund
të bëhet e t’i lejojmë provincialistit
me çorape të bardha e të qëndisura,
të na shurdhojë veshët me muzikën
e tij tallava, si bëhet që ta harrojmë
këngën e vjetër qytetare e të tjera, si
bëhet...  

Eh, miku im i dashur! Nëse ne që
hiqemi paksa tolerantë, paksa të
mençur dhe paksa të  vetëdijshëm
përballë hallakamës që na ka zënë
për fyti, nëse nuk do të bëjmë vrapin,
“kalemxhiu” ynë i paarsimuar nuk do
të ikë nga ne, nuk do të shporret nga
oborri i vlerave tona. Nëse ne nuk do
ta hapim gojën, “kalemxhiu” ynë
analfabet nuk do ta mbyll të tijën.
Nëse “kalemxhiut” tonë me diplomë
universitare, nuk do t’ia prishim ko-
tecin, ai do ta zaptoj tonin dhe do të
na nxjerrë “kallëp” jashtë. Miku, nëse
ti do ta heshtësh këtë rrëmujë, dhe
nëse unë do ta miratoj, atëherë që
të dy jemi me faj e në faj. Bëj kujdes,
"..., heshtja është vjedhje, ajo di të
vjedhë guximin dhe të vërtetën time
e tënden, në instancë të fundit, he-
shtja është delikt i rëndë verbal"!
Miku, nëse ky vështrim imi e ka titul-
lin të gjymtuar, brendinë të zbehtë
dhe përfundimin të paqartë, atëherë
besoj se do më ndjesh për kohën
tënde të humbur e të çmuar. 

P.S. Këtu e dymijë vjet më parë, fi-
lozofi i antikës, Aristoteli, kishte
thënë: “I urti mëson, dinaku ngul
këmbë, budallai hesht”. Unë parapël-
qeva mendimin ndryshe. Prandaj
shtypa alarmin!  

Si bëhet që sot e
gjithë ditën e
Perëndisë, druvari
(çdo respekt për
të) i del para
intelektualit, si
bëhet që ateisti t’i
mbajë klerit
leksione për fenë,
si bëhet që
“bostanxhiu”
kokëkrisur, me pa
të drejtë vë bythën
në kryeminderin e
mexhlisit të
burrave shqiptarë,
si bëhet kjo që
hajduti i del para
kryehajdutit, po si
bëhet që pronari i
bordellos, bashkë
me laviret e tij që
kanë vlerën e
pesëlekëshit, t’i
shpjegojë parimet
e moralit një
njeriu të
ndershëm...

Eh, sa “keq” kur mëzi i del para pelës! Nga 
Fadil LUSHI

Përse kemi nevojë për heronj Nga 
Ines POHL

50 vjet më parë, më 4 prill
1968 në Memphis, u vra
Martin Luther King. Një
ditë e përshtatshme për të
kujtuar se heronj të tillë
nevojiten edhe në kohën e
sotme
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Me fasadat e
pikturuara sipas

motiveve
gjeometrike tipike

ballkanike, një
mbulesë moderne

prej xhami dhe
çeliku, hapësira të

gjera për kalimtarët,
kafene që janë të

hapura gjithë ditën,
stenda të mbushura

plot produkte të
freskëta

Gjithnjë e më shumë Shqipëria
dhe veçanërisht transformimi që po
pëson Tirana,  po zë hapësira në re-
vistat më të njohura të botës. Revista
prestigjioze italiane, “Vanity Fair”, i ka
kushtuar një artikull ndryshimit të
kryeqytetit të shqiptarëve ku evi-
denton pikat turistike. 

“Tirana nuk po ndalon për një
çast. Kjo është ndjenja për të gjithë
ju që keni ecur nëpër rrugët kaotike
të kryeqytetit shqiptar. Kantiere
ndërtimi, vinça, skela, arkitektë në
punë, të gjithë të angazhuar për të
rizhvilluar një qytet dhe që sot mban
kreun e kryeqytetet në “modë” për
Europën. Për të kapur atmosferën e
Tiranës, ku arkitektët më të rëndësi-
shëm nga e gjithë Evropa po inve-
stojnë idetë dhe projektet, shkojmë
në sheshin Skënderbej, dedikuar he-
roin shqiptar që çliroi Shqipërinë pas
400 vite pushtim nga Perandoria
Osmane”, shkruan revista prestigjio-
ze.

“Sheshi i ri, inauguruar në qer-
shor 2017, ka qenë objekt i një plani
rizhvillimi realizuar nga 51N4E bel-
ge, që e ktheu ketë zonë në pedo-
nale  me pllaka, mermer, gur nga të
gjitha territoret shqiptare brenda
apo jashtë kufijve kombëtarë (si Ko-
sova). Gazetarja Francesca Masotti
fton turistët që të mos e humbin
mundësinë për të vizituar këtë qytet

interesant, ndërsa evidenton she-
shin “Skënderbej”, transformimin e
“Pazarit të Ri” dhe “Bunk’art”.

PUSHIMET NË DET NË SHQIPËRI
Është një tjetër, por projekti që

po zhvillohet tani: me distancë prej
gati 80 vitesh nga plani i parë rre-
gullues i kryeqytetit (në 1939, pas
pushtimit italian të Shqipërisë, arki-
tektit Gherardo Bosio ka projektuar
qendrën aktuale Tiranës), fati i arki-
tekturës së qytetit i është besuar së-
rish një italiani. Faza e fundit për zh-
villimit urbanistik është në fakt,
Tirana 2030-TR030 nga studioja e

arkitektit Stefano Boerit, promovuar
nga qeveria qendrore në bashkëpu-
nim me administratën lokale. Qëlli-
mi i projektit është që të rigjallërojë
hapësirën publike, të zhvillojë një
sistem të pyllit orbital rreth e qark
metropolit (duke përfshirë edhe
parqet natyrore dhe duke ruajtur
biodiversitetin egzistues), të krijojë
korridore të reja ekologjikë përgjatë
lumenjve, të ngrejë qytete të vogla
dhe të shfrytëzojnë hapësira të lira
të tokës. Një projekt ambicioz por i
realizueshëm sepse këtu më shumë
se diku tjetër, ndjehet dëshira për
ripërtëritje.

ARTI BRENDA NË BUNKER
Qendra e Tiranës po zhvillohet e

gjitha përreth Sheshit Skënderbej.
Një katërkëndësh i mbushur me ko-
pshte, kisha, xhami dhe muze, si
Muzeu Historik Kombëtar, brenda
të cilit tregohet historia e Shqipërisë
nga paleolitiku deri tek komunizmi,
“Bunk’Art2” që i dedikohet viktima-
ve të regjimit komunist që është
ndërtuar në dhomat e një bunkeri të
vjetër (përllogaritet se në të gjithë
Shqipërinë ndodhen më shumë se
700 000 bunkerë, të ndërtuar nga
diktatori Enver Hoxha që i druhej
një sulmi të jashtëm, që nuk ndodhi
asnjëherë) apo Shtëpia e Gjetheve,
në dhomat e të cilave janë ekspo-
zuar arkivat e Sigurimit, policia sek-
rete shqiptare që operonte në vitet e
diktaturës. Ia vlen të largohesh nga
qendrën por për të vajtur në
“Bunk’Art” (origjinali), bunkeri gji-
gant kundëratomik i Hoxhës që
ndodhet buzë malit të Dajtit, sapo
del nga Tirana. Brenda ilustrohet në
mënyrë të detajuar historia moder-
ne e vendit, që nga pushtimi italian

deri në vitet e komunizmit, me një
vëmendje të veçantë në jetën e për-
ditshme të shqiptarëve gjatë viteve
të regjimit.

KUZHINA E RE SHQIPTARE
Restorante bashkëkohore të ar-

reduara me pjesë arkitekturore,
lokale në pararojë dhe të vëmend-
shëm ndaj inovacionit dhe cilësisë
së produkteve. Ky është “Mullixhiu”
ku kuzhinieri Bledar Kola, një prej
pionerëve të “slow food” shqiptar, që
mban mbi supe eksperienca pre-
stigjioze ndërkombëtare (mbi të
gjitha tek “Noma” në Kopenhagen),
rikrijon me mjeshtëri  gatime tipike
të traditës popullore duke përdorur
ekskluzivisht përbërësit që vijnë nga
“Mrizi i Zanave”, një restorant-fermë-
agroturistike që ndodhet vetëm një
orë me makinë nga kryeqyteti. E
gjithë kjo në një pozicion të shkël-
qyer, përballë liqenit artificial të Ti-
ranës.

Në zemër të qytetit, dy hapa larg
Ambasadës Italiane, ndodhet “Pa-
dam”, që është një pikë referimi për

TIRANA, e re, e lirë dhe e egër
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Në pamje të parë duken si kar-
navale. Janë disa kukulla të veshu-
ra me tunika të bardha dhe me ka-
puçë konikë. Mbajnë pishtarë,
vendosin kryqe para një shtëpie,
ikin, por paralajmërimet vijnë si
rrufe. Janë Ku Klux Klan (KKK), or-
ganizata ekstreme e djathtë ame-
rikane. Kredoja e tyre; racizmi,
idiolatria dhe supremacia e
bardhë, homofobia, antisemitiz-
mi, antikatoliçizmi (janë prote-
stantë), ksenofobia, antikomuniz-
mi. Armiq që duhen masakruar
për të ruajtur pastërtinë e racës së
bardhë dhe kristiane. Lindi në vitin
1865 nën breshërimat e topave dhe
të pushkëve gjatë Luftës së
Ndarjes, themeloi KKK për të pa-
randaluar rindërtimin e vendit, për
mbajtur në këmbë skllavërinë, ze-
zakë të rrahur me kamxhik. Për ta
paqja mes Veriut dhe Jugut, mes
burrave me uniformë gri dhe atyre
me blu ishte një turp dhe nga ana
tjetër Abraham Linkolni, shëlbye-
si. Organizata e tyre u shpërbë nga
presidenti republikan Ulysses
Grant përmes një akti të të drejta-
ve civile të 1871 ose akti i Ku Klux

Klanit. Megjithatë ky ishte fundi i
fillimit. Një paqe në tmerr. Anë-
tarët u kthyen në vitin 1915 me të
njëjtin emër duke u mbështetur
tek mjetet e komunikimit masiv.
Një film i atij viti “Lindja e një kom-
bi” pa zë dhe në bardh e zi i drej-
tuar nga David Wark Griffith ishte
një kuriozitet zoologjik, por në ato
momente një mesazh i rrezik-
shëm. Në argumentin e këtij me-
sazhi Ku Klux Klan ishte një organi-
zatë e fisshme, patriotike dhe
zezakët të këqijtë. Urrejtje mbi ur-
rejtje u realizua në gushtin e të një-
tit vit edhe filmi i Leo Frank, një
hebre amerikan. Në versionin e
dytë KKK ishte më i pushtetshëm,
formal me një strukturë shtetëro-
re dhe kombëtare dhe me 4-5 mi-
lionë militantë. Rënia filloi gjatë
Depresionit të Madh të vitit 1929
dhe akoma më shumë gjatë luftës
ku lanë një masakër të paimagji-
nueshme në qytete të vogla dhe
në banesat e zezakëve.

Metodat u shtrinë në të gjithë
jugun; linçime, varje, gjymtime,
prerje testikujsh dhe mbajtje si
trofe, djegie shtëpish me gjithçka

brenda, djegie të kishave gjatë
shërbesave religjioze. Nuk pati
kurrë statistika të zezakëve të
vrarë. 

Kishte edhe një hero, një aktivi-
st të të drejtave civile, Stetson Ken-
nedy që arriti të infiltrohej në
radhët e KKK, zbuloi sekretet, for-
coi autoritetet për t’i eliminuar në
rang kombëtar. Për vite është men-
duar se aktet barbare të këtij klani
bëheshin nga të bardhët e margji-
nalizuar, mekanikë, këpucarë, pa-
rukierë, pa edukim të mjaftue-
shëm, të mbushur me urrejtje të
verbër, plot mëri për lagjet me ze-
zakë. Në fakt mes këtyre radhëve
kishte milionerë, politikanë me pe-
shë dhe liderë të quajtur “shtylla të
shoqërisë”.

Një rast emblematik ndodhi
në Misisipi. Zonjushës Allen nga
Ilinois, një mësuese në një shkollë
në Cotton Gin Port, në Monroe i
erdhën për vizitë mes orës 1dhe 2
të mëngjesit në marsin e 1871, 50
burra me kuaj të veshur me çarçafë
të bardhë dhe me fytyra të mbu-
luara. I urdhëruan të vishej, i hynë
në dhomë dhe një kapiten dhe një

toger me pamje qesharake që
mbanin brirë në kokë, i thanë ta
braktiste mësimdhënien dhe të
mos kthehej kurrë. Kështu ndodhi,
u largua në mëngjes dhe askush
nuk e pa më. Qysh prej 1868, pa-
varësisht se një gjykatë deklaroi
që Klani ishte një organizatë terro-
riste, qindra procese krimesh dhe
aktesh dhune mbi të gjitha në Ka-
rolinën e Jugut përfunduan me sh-
fajësime qesharake. Të dielën e Pa-
shkës së vitit 1873 ndodhi ajo që
quhet “Masakra e Colfax-it”, episo-
di më i përgjakshëm i dhunës ra-
ciale në mes të rindërtimit. Disa
qytetarë zezakë rezistuan ndaj sul-
mit të Klanit dhe beteja la 150 ze-
zakë të vdekur. Mes viteve 1920 dhe
1930 një fraksion nga Klani i quaj-
tur “Legjioni i Zi”, për shkak të
ngjyrës së uniformave, ka terrori-
zuar pjesën më të madhe të perën-
dimit të Amerikës. Ishte grupi më i
dhunshëm i KKK dhe të bardhët e
preferuar ishin socialistët dhe ko-
munistët të vrarë me varje ose
linçime.

Në vitin 1927 një valë tjetër
tmerri, jo vetëm për motive racia-
le, por edhe për moral. Pati sulme
në bordello dhe hotele. Filloi deka-
denca. Një nga pikat e dobëta ish-
te mbështetja e Klanit ndaj naziz-
mit, ndërkohë që mijëra
amerikanë vdisnin në fushat e be-
tejave të Europës dhe të Paqëso-
rit. Deri në vitin 2000 ata 4 milionë
anëtarë arritën në 3 mijë. Në deka-
dat në vazhdim shumë nga anë-
tarët u dënuan me dënime të ash-
pra. Kështu organizata terroriste
kundër zezakëve u zhduk, derisa
mbeti një moment historie i
përgjakshëm. 

E mbi pluhurin e shumë mar-
tirëve të dënuar për nga ngjyra e
lëkurës në 20 janar të vitit 2009
hip në presidencën amerikane Ba-
rack Obama, një njeri me ngjyrë,
një njeri i lindur në vitin 1961 kur në
banjot publike të jugut lexohej në
afishe “White Color”. (bota.al)

Historia e krimeve që
përgjaku Amerikën

Metodat u shtrinë në të gjithë jugun; linçime,
varje, gjymtime, prerje testikujsh dhe mbajtje si
trofe, djegie shtëpish me gjithçka brenda,
djegie të kishave gjatë shërbesave religjioze.
Nuk pati kurrë statistika të zezakëve të vrarë

KU KLUX KLAN

klientelën ndërkombëtare. Këtu, në
ambientet e një vile elegante italia-
ne të viteve ’30, kuzhinieri Fundim
Gjepali, që është edhe në krye të re-
storantit “Antico Arco di Roma”, rea-
lizon gatime “nouvelle cuisine”
(kuzhina e re) që nuk ka të kraha-
suar dhe propozon një menu të pa-
sur me verëra të zgjedhura me kuj-
des. Të gjitha këto mund të
përmblidhen me kërkimin e origji-
nalitetit, dëshirën për të eksperi-
mentuar dhe qëllimin për të tran-
sformuar Tiranën në një laborator
të madh kulinarie.

AROMË TRADICIONALE
Në mars të vitit të kaluar u inau-

gurua Pazari i Ri, falë një vepre
rikonstruktimi që ka transformuar
një zonë të tërë të harruar dhe të
braktisur të kryeqytetit, në një prej
adresave më të pëlqyera nga turi-
stët dhe nga vetë banorët. Kështu,
edhe Tirana është pajisur me një
treg europian, që të kujton të fam-
shmen “Boqueria” në Barcelonë.

Me fasadat e pikturuara sipas
motiveve gjeometrike tipike ballka-
nike, një mbulesë moderne prej
xhami dhe çeliku, hapësira të gjera
për kalimtarët, kafene që janë të ha-
pura gjithë ditën, stenda të mbu-
shura plot produkte të freskëta. Pa-
zari i ri është vendi ideal për t’u
çlodhur dhe të bësh blerje intere-
sante (me patjetër duhen blerë
djathërat e zonës, si gjiza, që përdo-
ret për të gatuar byrekun, një gatim
tipik i përhapur në të gjithë zonën e
Ballkanit që realizohet me petë, erë-
za dhe pak artizanat). Pasi bën pak
“shopping” të shëndetshëm, ia vlen
të ndalosh për një ngrënie të sh-
pejtë tek Oda, i vetmi restorant në
Tiranë ku mund të shijohet kuzhina
tipike tradicionale

TIRANA NUK FLE KURRË
Për këdo që është në kërkimi të

argëtimit, Blloku është vendi: lagja
e dikurshme e ndaluar, e cila është
e disponueshme vetëm për komu-
nistët, është sot zona më cool në Ti-
ranë, e cila frekuentohet nga të
rinjtë shqiptarë në çdo kohë të ditës
(dhe natën). Vende të shumta, si Ra-
dio Bar, Nouvelle Vague, Colonial
Cocktails Academy, ku mund të
ndaloni të shijoni një kafe me
aromë të fortë ose një koktej të bërë
me fruta të freskëta. Sidoqoftë, e
gjithë zona meriton një vizitë, në
sajë të aktivitetit të gjallë kulturor
që e dallon. Në të vërtetë, ka shumë
qendra të artit bashkëkohor dhe ar-
tit të rrugës. Për të shijuar rakinë
aromatike të rrushit tipike të Bal-
lkanit, është e domosdoshme të ar-
rihet te ”Komiteti”, një kafene-muze
me furnizime të epokës komuniste
që ofron mbi njëzet variacione të
likerit lokal. Kafeneja është e
fshehur prapa Piramidës së Tiranës,
e ndërtuar në nder të Hoxhës nga
vajza dhe dhëndri i saj, pak pas
vdekjes së tij. Thuhet se ekziston një
projekt për ta kthyer atë në një
qendër kulturore, por për momen-
tin ky skelet betoni është atje, i palë-
vizshëm, në mes të qytetit. Ndërsa
gjithçka rreth Tiranës lëviz dhe nuk
ndalet për një moment.

Deri në vitin 2000 ata 4
milionë anëtarë arritën në 3

mijë. Në dekadat në vazhdim
shumë nga anëtarët u dënuan

me dënime të ashpra. Kështu
organizata terroriste kundër

zezakëve u zhduk, derisa mbeti
një moment historie i

përgjakshëm
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Vendosja e taksës prej 5 eurove
në Rrugën e Kombit shfaqi reagi-
me nga më të ndryshmet si brenda
Shqipërisë ashtu edhe në Ko-
sovë.Çmimi i pagesës së hyrje-
daljes në këtë rrugë është vlerë-
suar i lartë edhe nga zyrtarët e
shtetit të Kosovës. Ministri i Infra-
strukturës, Pal Lekaj ka thënë se
tashmë kanë shprehur brengën
lidhur me procesin, por edhe sa i
përket çmimit të pagesës, tran-
smeton Periskopi.

Ky i fundit ka thënë se kanë
dërguar letër zyrtare tek ministri i
Shqipërisë, Damian Gjiknuri duke
kërkuar një takim me të në mënyrë
që të diskutohet hollësisht lidhur
me këtë çështje si dhe për mundë-
sitë në raport me të.

“Do të kërkojmë takim për të
biseduar edhe për tema të tjera që
janë në interes për të dyja vendet.
Se a do të mbetet vendim i prerë,

kjo do të shihet nga Qeveria e  Sh-
qipërisë se çfarë do të vendos më
tutje dhe se si do të veprojë. Nuk
dëshirojmë të dalim se po ten-
tojmë të interferojmë në vendimet
e institucioneve shtetërore të Sh-
qipërisë”, ka thënë Lekaj për Indek-
sonline. Sipas Ministrit të Infra-
strukturës, do të ishte e udhës që të
shtereshin të gjitha mundësitë për
të rishikuar çmimet e pagesës.

“E udhës do të ishte që të shte-
reshin të gjitha mundësitë për të
rishikuar çmimin e pagesës.
Gjithnjë ka mundësi për zgjidhje
më të lehta, por e ritheksoj, kjo i
mbetet Qeverisë së Shqipërisë, për
të vendosur”, ka përfunduar Lekaj.

Në Rrugën e Kombit ka nisur
tashmë rindërtimi i kabinave të
dëmtuara nga protestuesit, por kjo
sipas autoriteteve pritet që marr
kohë deri në 60 ditë.

“Nuk po paguhet se u shkatër-
rua ajo pjesë. Do ringrihet do
kohën e saj. Mbase do të dojë një
periudhë 60 ditore minimalisht”,
ka thënë ministri shqiptar i Tran-
sportit, Damian Gjiknuri.

Por, me në qëndrim pak më të
ndryshëm se të minisdtrit Lekaj,
ka dalur kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Haradinaj i cili është sh-
prehur pro vendosjes së takës në
Rrugën e Kombit. Ai nuk ka dhënë
mendimin e tij në lidhje me tarifën

5 euro, por tha se pa taksë është e
pamundur, duhet të vendoset për
tunelin, rrugën, kosto e ndërtimit.

"Kjo temë nuk është diskutuar
në mbledhjet e kaluara mes qeve-
rive, jemi të interesuar që ta disku-
tojmë, pa taksë është e pamundur,
duhet me u vendos për tunelin,
rrugën, kosto e ndërtimit. Ndodh
në gjithë botën. Ndoshta tek
kalkulimi dhe komunikimi është
pak problem. Ne në të kaluarën
kemi qene shume solidarë, kemi
dhënë për çështje të ndryshme.
Është dash me ju thënë kosovarë-
ve që nga parja juaj që jepni për
këtë taksë për atë taksë do të
përmbyllet ajo rrugë, janë pjesë të

tëra që kanë mbet pa përfunduar.
Njëkohësisht e zgjatin kohen.
Është mirë një komunikim më i
mirë", ka deklaruar Haradinaj.

Në një intervistë për Vizion
Plus, Haradinaj tha se qeveria e Ko-
sovës nuk ka në plan për vendo-
sjen e një takse të tillë, ndërsa ka
dënuar skenat e dhunës në Kali-
mash. Ndërkohë, zëvendëskryemi-
nistri i Kosovës, Fatmir Limaj ka
bërë me dije se gjatë vizitës së tij
në Tiranë ka pasur takime me krye-
ministrin e Shqipërisë, Ilir Meta
dhe përfaqësues tjerë të lartë të
shtetit shqiptar.

Temë e këtyre takimeve, Limaj
thotë se ka qenë vendosja e taksës
në rrugën e Kombit. Limaj në lloga-
rinë e tij në ‘Facebook’, ka bërë me
dije se ka parë vullnet të kryemini-
strit Rama për të gjetur një moda-
litet të taksës, i cili nuk do ta ren-
donte qarkullimin e njerëzve dhe
mallrave në këtë rrugë.

“Unë pres shumë shpejt qe Qe-
veria shqiptare të dalë me një mo-
dalitet i cili merr në konsideratë
interesat e biznesit Kosovë-Sh-
qipëri dhe shqetësimet e qytetarë-
ve”, ka shkruar ndër të tjera Limaj
në llogarinë e tij në ‘Facebook’.

Avokati i mësuesit turk të
rrëmbyer nga Kosova, Mustafa Er-
dem, ka zbardhur xhirollogarinë e
tij pas disa informacioneve të
pavërteta të shpërndara në media
nga AKI me qëllim legjitimimin e
veprimit të paligjshëm ndaj tyre.
Në informacionet që AKI qarkulloi
në media të caktuara flitej për shu-
ma kolosale prej 60 milionë euro
që qarkulloheshin sipas tyre nga
mësuesi në fjalë. Vlen të theksohet
fakti se shuma të tilla i qarkullojnë
maksimumi 3-4 korporata në Ko-
sovë dhe as që mund të merren në
konsideratë kur bëhet fjalë për in-
dividë. Në fakt, në xhirollogarinë e
publikuar nga avokati i Erdem
duket se ai ka aty vetëm të ardhurat
nga paga, të cilat janë rreth 1 mijë

euro në muaj. "Ju lutem gjeni te ba-
shkangjitur raportin e xhirollogari-
së bankare për vitin 2017-2018 për
klientin tim Mustafa Erdem. Kjo
dëshmi është gjetur në shkresat e
lendes se tij në aplikimin e bërë
gjate muajit mars për lejeqëndrim
të përhershëm në Kosovë. Pra e
njëjta dëshmi gjendet edhe pranë
MPB-së - DSHAM-së.

Duke qenë se për momentin e
kemi të pamundur që unë si avokat
apo qoftë edhe bashkëshortja e tij
të kemi qasje në llogarinë e tij per-

sonale për të nxjerr raportin e tërë-
sishëm, ju ofrojmë dëshminë
gjendjen e llogarisë të cilën e kemi
në dispozicion. Megjithatë, posa të
kemi qasjen e tërësishme në lloga-
rinë e tij, do të mund të ofrojmë
edhe dëshmi tjera për gjendjen e
tij financiare dhe transaksionet e
kryera. Për më tepër, ftojmë orga-
net e rendit që në bazë të kompe-
tencave të tyre ligjore të publikojnë
një raport të tillë dhe të gjithë të
binden për pafajësinë e tij", thuhet
në deklaratën e avokatit.

Kryetari i lëvizjes Vetëvendo-
sje, Albin Kurti, ka thënë se Beo-
gradi zyrtar dëshiron që ta bosni-
zojë Kosovën ndërsa ‘’Moska
përmes saj dëshiron rusizimin e
Kosovës’’. Në fjalimin e tij në kon-
ferencën e mbajtur sot ku u shpa-
los ‘’Skenari për ‘Finalen e Madhe’
mes Kosovës e Serbisë’’ Albin Kur-
ti ka thënë se Kosova s’mund të
humbas kohë vetëm për shkak të
dialogut. Po ashtu Kurti në përfun-
dim shtoi se ka dicka më të rëndë-
sishme për Kosovën se sa një ulëse
e siguruar në OKB:

”Qeveria e Kosovës duhet të fil-
lojë një rishikim të marrëveshje-
ve ekzistuese. Sepse pa një bilanc
të përbashkët është vështirë të
ecet përpara. Nuk mund të lejojmë
që dialogu me Serbisë, të na e

rrëmbejë komplet agjendën sh-
tetërore. Nuk duhet që në kurriz
të normalizimit të marrëdhënieve
me Serbinë, ta braktisim shtetin e
Kosovës. Serbët vendas nuk janë
gjithë të njëjtë, janë të shtresave të
ndryshme shoqërore e kanë qëlli-
me të ndryshme. Duhet të nis ba-
shkëbisedimi me ta në të gjitha ni-
velet anë e mbanë Kosovës.
Beogradi qartazi dëshiron bosnjë-
zimin e Kosovës. Ndarja e Kosovës
është qëllim për bosnjëzimin e saj.
Moska e dëshiron rusizimin e bo-
snjëzimin, Beogradi e do vetëm
bosnjëzimin. Prioritet i Kosovës
duhet të jetë bashkimi i Mitrovicës
e jo ulësja në OKB. Kush mendon
se mund të përmbyll një proces
dialogu pa pëermendjen e Mitro-
vicës vetëm e mashtron veten”.

Taksa në ‘Rrugën e Kombit’, Kosova
i kërkon sqarime Shqipërisë 

Sipas Ministrit të
Infrastrukturës të
Kosovës, Pal Lekaj, do të
ishte e udhës që të
shtereshin të gjitha
mundësitë për të rishikuar
çmimet e pagesës.
Gjithnjë ka mundësi për
zgjidhje më të lehta, por e
ritheksoj, kjo i mbetet
Qeverisë së Shqipërisë,
për të vendosur, ka
nënvizuar Lekaj

Kurti: Mitrovica më prioritet
se sa një ulëse në OKB 

Zbardhet llogaria e mësuesit turk 
të rrëmbyer, sa para kishte në bankë

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



Si guvernator i Mekës, Princi Kha-
lid bin Faisal Al Saudi ia ka dalë t’i
kompensojë dështimet e mëhersh-
me. Ai e mori detyrën më 2007, kur
erdhi nga krahina e Asirit, ku planet e
tij për të ndërtuar blloqe kullash në
qytetin Abha nuk ishin përmbushur
sipas zotimeve. Ai me sukses rrafshoi
qytetin e vjetër të Abhas me shtëpitë
tradicionale, që i zëvendësoi me shtë-
pi njëkatëshe. Kurrkund nuk u panë
rrokaqiej.

Tani, mbi ato që njiheshin si bal-
lkone me grila dhe harqe të quajtura
riëaq të qytetit të vjetër të Mekës,
princi po mbikëqyrë projektin më të
madh të ndërtimit në Lindjen e Me-
sme. Rrokaqiejt ia kanë marrë anën
vendit më të shenjtë islamik, duke e
shikuar prej së larti Qabenë prej gra-
niti poshtë. Po rrafshohen kodrinat
që dikur ishin shënjuar me shtëpi të
vogla të grave dhe shoqëruesve të
profetit dhe të kalifëve të parë. Rrugë
të reja po shihen prej rrokaqiejve. Ma-
gnatët lokalë po punojnë barabar me
qeverinë në projektin e madh të
ndërtimit. �Jabal Omar Develop-
ment�, konzorciumi i familjeve të vje-
tra nga Meka, po investon qindra mi-
lionë dollarë për ndërtimin e kullave
pesëdhjetëkatëshe në zonën e shtë-

pisë së kalifit të tretë. Aq e vrullshme
është shpejtësia e zhvillimit, saqë për
njëfarë kohe, buldozeri ishte logo e
qytetit të shenjtë.

Shkatërrimi, thonë zyrtarët, është
çmim i pashmangshëm i zgjerimit.
Më 1950, para se të niste gjithçka, pe-
sëdhjetë mijë haxhilerë silleshin
rreth Qabesë, zemrës së ritualit të
haxhillëkut. Vjet u sollën 7,5 milionë
sosh. Brenda tri vitesh, autoritetet sh-
presojnë ta dyfishojnë numrin. �Nuk
kemi tjetër zgjidhje�, thekson Anas
Serafi, arkitekt dhe anëtar i bordit të
�Jabal Omar Development�. �Qysh
mund t’i pranojmë ndryshe miliona
haxhilerë?� Ka edhe viktima si pasojë
e projekti të ndërtimit. Në shtatorin e
vitit 2015, vinçi më i madh i lëvizshëm
në botë ra mbi Xhaminë e Madhe,
duke lënë të vdekur 107 haxhilerë.
Por dy javë më vonë, më shumë se dy
mijë haxhilerë vdiqën në tollovi, duke
theksuar edhe njëherë rreziqet e
mungesës së hapësirës.

Si gardian i Mekës, Mbreti Sal-
man bin Avdel Aziz te rritja e numrit
të haxhilerëve sheh prestigjin dhe
përfitimin njëherësh. Sipas planit
transformues qeveritar, të hyrat prej
pelegrinëve do të rriten aq shumë,

saqë do t’i bëjnë konkurrencë atyre
nga nafta. Miliarda po investohen në
hekurudha, parkingje për
tetëmbëdhjetë mijë autobusë për
transportimin e haxhilerëve dhe për
hotele për akomodimin e tyre, me
ambiente me llambadarë të praruar.
Harqet e praruara me ar të �McDo-
nald’sit� ndritin jashtë portave të
Xhamisë së Madhe.

Aq e theksuar është fshirja e hi-
storisë, saqë shumëkush dyshon se
familja mbretërore saudite është e
vendosur t’i japë fund një detyre të
nisur në shekullin e tetëmbëdhjetë
kur prej zemrës së pasunduar të Ara-
bisë, Al Saudi dhe fiset aleate bedui-
ne u çuan kundër osmanëve. Duke
shpallur xhihadin, ata iu kthyen
mënyrës së tyre puritane të islamit, të
njohur me eufemizmin vahabizëm,
duke kundërshtuar së pari sundimin
multifetar të perandorisë, dhe pas rë-
nies së Perandorisë Osmane pas
Luftës së Parë Botërore, kundër riteve
të tjera islamike në gadishull. Si pje-
së e fushatës për unifikim territorial
dhe shpirtëror, të njohur si tauhid,
pushtuan Mekën më 1924.

Kritikët e quajnë këtë maoizëm
islamik. U shua përzierja heterogjene

e riteve maliki, shafi dhe zaidi; erdhi
homogjenizimi vahabi. Bashkë me
veshjen bardhë e zi, ata detyruan
gratë dhe burrat, respektivisht sun-
duesit fisnorë, të ndryshonin edhe
ambientin urban, duke hequr qafe të
kaluarën. Ata zëvendësuan katër
shkollat pranë Qabesë, nga një për
secilën shkollë të islamit sunit, me
një të vetme, duke vendosur eksklu-
zivisht predikues islamikë.

Ata purifikuan bindjen e besimit
shenjtor, duke shkatërruar faltoret që
nderoheshin prej shiitëve dhe sunitë-
ve të ngjashëm tradicionalë. Prej
shumë vendeve të shenjta të qytetit,
ka mbijetuar vetëm Qabeja.Tani
shumëçka e ka marrë era, kanë nisur
të mendojnë me hamendje mekasit.
�E kemi shndërruar të kaluarën tonë
prej kohës së Ibrahimit me pompë
nafte�, thekson ankueshëm një
mekas. Serafi, përfaqësuesi i kompa-
nisë ndërtimore, po dizajnon një sh-
tegtim virtual trashëgimie. Hartat
përshkojnë rrugicat e qytetit joekzi-
stues, duke theksuar fort shtëpitë e
kalifëve të parë. Vëllai i tij ka marrë
përfitimet për hapjen afër të galerisë
më të mirë të arteve të Xhedës.

Athua qeveria nën zëvendësprin-
cin e kurorës, Muhammad bin Sal-
man, do ta mbështesë një element
restaurimi? Plani transformues që e
ka lansuar vjet thekson potencialin
turistik të Mbretërisë, dhe premton
miliarda për projekte trashëgimie.
Ministri i tij i informacionit, Adel Al
Toraifi, ka kritikuar ashpër �radikalët
dhe terroristët� për shkatërrimin kul-
turor. �Njerëzit dhe rajonet e bukura
të mbushura me kulturë, muzikë, val-
lëzime dhe tradita janë shkatërruar
të gjitha prej islamit politik�, ka dek-
laruar ai. Rikthimi i katër shkollave
të Qabesë mund të jetë një fillim i
mbarë, shkruan prestigjiozja brita-
nike �The Economist�

Europa është duke u përgati-
tur për shpenzime të mëdha në fu-
shën e mbrojtjes.Sfida është që
shumë qeveri të kalojnë me suk-
ses hezitimin për të blerë armë dhe
për të bashkëpunuar në programe
shumëkombëshe edhe nëse kjo do
të thotë më pak vende pune për
industritë e tyre.

Donald Trump ia doli të bindë
shumë liderë të vendeve të NATO-
s për të rritur buxhetet e tyre ush-
tarake. Udhëheqësit e BE-së mira-
tuan një pakt të ri të mbrojtjes, i
njohur si bashkëpunimi i përher-
shëm (Pesco), në të cilin 25 vendet
anëtare do të fillojnë të bashkëpu-

nojnë në një numër të programesh
të përbashkëta në vitin 2018 që ka-
pin vlerën e 5.5 miliardë eurove në
vit. Në vitin 2016, shpenzimet ush-
tarake në Evropën Perëndimore u
rritën me 2.6% krahasuar me vitin
e kaluar.Deri në vitin 2020, Gjer-
mania do të shpenzojë 53% më
shumë në pajisje ushtarake se në
vitin 2016, sipas vlerësimeve të Mi-
nistrisë gjermane të
Mbrojtjes.Nëse të 28 vendet e BE-
së plus Norvegjia kalojnë objekti-
vin rekomanduar NATO-s prej 2%
të GDP-së në fushën e mbrojtjes
kostot vjetore të Europës shkojnë
në 97 miliardë euro, dukë i dhënë

një shtysë projektit pë autono-
minë ushtarake evropiane.

Marrëdhëniet midis Uashing-
tonit dhe Moskës janë tensionuar
gjatë dekadës së kaluar, për shkak

të mosmarrëveshjeve për zgjeri-
min e NATO-s, mbrojtjes raketore
të SHBA-së, pastaj demokratizimit
dhe “revolucioneve me ngjyra” në
ish-Bashkimin Sovjetik dhe, së

voni, ndërhyrjes së Moskës në Uk-
rainë dhe Siri. Traktati i Forcave
Bërthamore me Rreze të Mesme
mund të jetë nën rrezikun më të
madh. I nënshkruar nga liderët
amerikanë dhe sovjetikë në vitin
1987, Traktati, për herë të parë, ka
eliminuar një klasë të tërë raketa-
sh në Evropë. Një dispozitë e përf-
shirë në propozim-buxhetin e
mbrojtjes për vitin 2018 thotë se
nëse Rusia dështon të veprojë në
përputhje me Traktatin e Forcave
Bërthamore me Rreze të Mesme
brenda 15 muajsh nga miratimi i
ligjit, “SHBA nuk do të jetë më e
detyruar ligjërisht ndaj Traktatit”.

SHBA
ndërton baza
ushtarake në
Aleppo
Pavarësisht faktit që Presidenti
i SHBA-së Donald Trump ka
deklaruar për tërheqjen e forca-
ve amerikane nga Siria, duket
se ushtria amerikane ka krijuar
një bazë tjetër në vendin e
shkatërruar nga lufta në
Lindjen e Mesme. Forcat e koali-
cionit të udhëhequra nga Shte-
tet e Bashkuara që janë duke
operuar në Siri kanë ndërtuar
një bazë tjetër ushtarake në
provincën e Aleppos, raporton
“Al Masdar News”. Baza është e
lokalizuar në veri-perëndim të
qytetit të Manbijit, e cila zyrtari-
sht është duke u mbajtur nga
Forcat Siriane Demokratike të
mbështetura nga SHBA, rapor-
ton “Sputnik International”,
transmeton Periskopi.
Sipas njoftimit të medias, pra-
nia e SHBA në zonë u mbështet
kohët e fundit nga ardhja e 200
ushtarakëve të shoqëruar nga
automjete të blinduara dhe
makineri ndërtimi.
Më herët Presidenti i Shteteve
të Bashkuara kishte premtuar
për tërheqjen e trupave ame-
rikane nga Siria, duke thënë se
misioni kryesor në Siri është
afër finalizimit. Megjithatë, ai
më vonë deklaroi se SHBA do të
mbetet në vend “pak më gjatë”,
me sa duket pasi këshilltarët e
tij të lartë këmbëngulën se një
tërheqje e plotë e trupave ame-
rikane tani do të rrezikonte të
gjitha fitimet e bëra tashmë.

Frika nga Rusia, armatoset Europa
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ja si po shpërfytyrohet
qyteti i Mekës!
Projekti më i madh i
ndërtimit në Lindje të
Mesme ka fshirë 1400 vite
të historisë islamike.
Shkatërrimi në fakt kishte
nisur shumë më herët. �E
kemi shndërruar të
kaluarën tonë prej kohës
së Ibrahimit me pompa
nafte�, thekson
ankueshëm një mekas,
shkruan �The Economist�
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Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  

Qendra për kulturë – Dibër  
 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë 
dëshminë nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së 
Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj 
pjesë dhe nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  
 

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë Trajko Prokopiev – Kumanovë  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  
 

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Muzeu i Maqedonisë – Shkup  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror në një prej sferave në 

vijim, edhe atë: histori, histori e artit, histori e artit me arkeologji ose etnologji;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror në një prej sferave në vijim, 

edhe atë: histori, histori e artit, histori e artit me arkeologji ose etnologji; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Muzeu i artit bashkëkohor – Shkup  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e historisë së 

aritit; artit figurativ; arkitekturë ose dizajn;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e historisë së aritit; 

artit figurativ; arkitekturë ose dizajn; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 



17MARKETING
Koha, e premte 6 prill, 2018 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 49/2003, 
82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 39/2016 
dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Muzeu i rajonit të Tetovës  – Tetovë  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e kulturës në 

bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë 

vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave shoqërore 

ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe dokumentet në 
vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave shoqërore ose 

humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër 

se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë 
dëshminë nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë 
dhe nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  
 

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes postës në 

adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 ditën e fundit të 
shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Teatri për fëmijë dhe të rinj  – Shkup  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë ASNOM – Gostivar  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 



18 KULTURË
Koha, e premte 6 prill, 2018 

Evis HALILI 

Shkup, 5 prill – Premiera e shfaqjes
“Mbreti gjumash”, me regji të Ibër
Dearit, shkruar nga Jeton Neziraj,
që u shfaq të mërkurën dhe të enj-
ten në Teatrin e Kumanovës “Trajko
Prokopiev” do të mbahet mend
gjatë, jo vetëm për magjinë arti-
stike që i dhuroi spektatorit të
vogël, por edhe si pjesa e parë tea-
trale për fëmijë që ngjitet në këtë
skenë. Madje pa mbështetje finan-
ciare. Por me shumë entuziazëm
dhe mesazhe për të gjithë. Një
mbret jeton në një pallat, i
rrethuar nga luksi shërbëtorët, por
burg për të birin, Trimin, pasi si një
bir mbreti nuk i ka hije të ba-
shkohet me ato që nuk janë të
sërës së tij. Nga kjo situatë e shpë-
ton magjistari i pallatit dhe dy vaj-
zat e vogla, Dea dhe Ema, të cilat
bindin edhe mbretin se jeta është
e bukur edhe jashtë një pallati.
Personazhet u interpretuan mje-
shtërisht nga aktorët Sefedin Sha-
bani, Mirsad Abazi, Ardian Kadriu,
Bjondina Sherifi dhe Arta Xhemai-

li, të cilët krijuan edhe interaksion
me publikun. 

“Kjo fabul i edukon fëmijët me
botëkuptimin se jeta e mirë është
jashtë mureve të një mbreti, pa
marrë parasysh sa pasuri ka bren-
da kështjellave, prapëseprapë ata
kanë nevojë të dalin jashtë mure-
ve..., t’i thyejnë paragjykimet.  Qël-
limi i kësaj shfaqje është që t’i vet-
dijësoj edhe Ministrinë e Kulturës
edhe komisionin që kanë aty që në
të ardhmen të përkrahin projektet
për fëmijë dhe të jenë obligative
në Teatër. Dy vitet e fundit konkur-
rova dhe kërkova një buxhet mini-
mal,  mirëpo pasi u refuzova ven-
dosa që me koleget e mi ta nisim
këtë shfaqje në marrëveshje me
teatrin e Kumanovës, që vuri në di-

spozicion skenën dhe na ofroi ato
mundësi që i ka. Teksti më ka pël-
qyer shumë pasi ka personazhe të
ndryshëm dhe shumë magji. Në
fillim Jetonit ia kam treguar idenë
dhe edhe ai dha kontributin e tij
dhe na lejoi që ta realizojmë ve-
prën. Sigurisht ka qenë proces i
vështirë për shkak kushteve, por
ne arritëm ta realizojmë deri
fund. Kjo është shfaqja e parë për
fëmijë në këtë teatër. Të shpre-
sojmë të mos jetë shfaqja e parë
dhe e fundit, të vazhdohet me sh-
faqje të tjetra, pasi aq sa fëmijët
kanë nevojë për ne, edhe ne kemi
nevojë për to”, thotë regjisori.
Ideja për të bërë këtë shfaqje Dea-
rit i ka lindur nga obligimi që arti-
stët e kanë ndaj fëmijëve, por

edhe pse sot fëmijët nuk kanë se
me çfarë të merren përveç tele-
novelave dhe lodrave kompjute-
rike. Pasi siç shprehet edhe vetë
sot ka shumë fëmijë që nuk e dinë
çfarë është Teatri. 

“Mu për këtë qëllim ideja ime
ishte që të bëjmë një shfaqje dhe
t’i mësojmë fëmijët të vijnë dhe ta
shijojnë magjinë e teatrit”, thotë
regjisori. 

“Mbreti gjumash” u shfaq edhe
dy herë të enjten vetëm për nxënë-
sit e shkollave të Kumanovës. Në
këtë shfaqje bashkëpunuan edhe
Jakup Jakupi (organizator), Oliver
Ilievski (muzika), Jovica Nikollovski
(skenograf), Elizabeta Nakevska
(kostumografe), Zvonimir Micev-
ski (dizajni i ndriçimit)

Një muzikë
e re
instrume-
ntalistit
Xhian Emin 
Filharmonia e Maqedonisë
dhe Shoqata e Xhez-artistëve
të Maqedonisë, më 12 prill (e
enjte) në ora 20, do të reali-
zojnë koncert elektro akustik
të Xhijan Emin. Në koncert do
të lansohet një muzikë e re
kompozitorit nga Maqedonia,
instrumentalistit Xhian Emin,
të cilën do ta këndojnë rreth
40 muzikantë, anëtarë të
Filharmonisë maqedonase,
derisa njëra pjesë do të
përbëhet nga xhez muzikantët
më aktiv në Maqedoni.
Titulli i koncertit në një
mënyrë e sqaron vet konceptin
e koncertit. Siç thotë Xhian
Emin, ai i jep një estetikë të
pritur të caktuar e cila ndoshta
vetëm se krijon dhe fotografi
të caktuar muzikore tek
dëgjuesit.
"Tek unë, shfaqet një hapësirë
për shprehje më të lirë mu-
zikore dhe dëshirë për muzikë
e cila krijohet në vet momen-
tin e ngjarjes, duke përdorur
fuqinë e improvizimit të orga-
nizuar. Gjithsesi, që termi të
arsyetohet në mënyrë elektro-
nike, do të shfrytëzohen të mi-
rat e teknologjisë moderne,
por këtë herë në mënyrë
jokonvecionale me aplikim di-
rekt të nëngrupeve orkestrue-
se dhe solistë me proces të ci-
lin do të fitojmë fotografi
tonike dhe cilësi", thotë Emin

Kinemaja e parë e Arabisë Sau-
dite do të hapet për herë të parë
pas 35 vjetësh më 18 prill në Riad,
kryeqytetin e këtij shteti.

Këtë e kanë bërë të ditur auto-
ritetet e këtij vendi të mërkurën,
pasi që arritën marrëveshje me
AMC Entertainment Holdings që
t’i hapë mbi 40 kinema në pesë
vjetët e ardhshëm.

Mbretëria thellësisht konser-
vative myslimane kishte pasur disa
kinema në të 1970-tat, por klerikët
e saj të fuqishëm arritën që t’i

mbyllin, duke reflektuar in-
fluencën në rritje islamiste
përgjatë rajonit të Arabisë atëbotë.

Por qeveria tha vitin e kaluar
se do ta hiqte ndalesën si pjesë të
reformave ambicioze sociale dhe
ekonomike të shtyra nga princi
Mohammed bin Salman.

Ai aktualisht po bën një turne
në Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës duke kërkuar investime në
mënyrë që ta zgjerojë ekonominë,
dhe ta zvogëlojë varësinë e saj në
naftë.

Shqipëria në Eurovision 2918
do të përfaqsohet nga rokeri i fa-
shmë shqiptar, Eugent Bushpepa
me këngën 'Mall'.

Dje është hedhur shorti për

renditjen zyrtare të shteteve që
do të garojnë në natën e parë
gjysmë finale. 

Shqipëria është renditur e
treta, pas Azerbajxhanit dhe

Islandës. 
Janë 19 shtetete që do të

performojnë në natën e parë gjy-
smëfinale ndërsa 18 shtete në
natën e dytë gjysmëfinale.

Shqipëria,  e 3-ta në natën 
gjysmëfinale të Eurovision

Rihapet kinemaja e parë në Arabinë Saudite
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PREMIERË PËR FËMIJË NË KUMANOVË 

“Mbreti...” dhe fabula që
ngacmon fëmijët dhe ministrinë  

“Mbreti gjumash”, që u
shfaq të mërkurën në
Teatrin e Kumanovës
“Trajko Prokopiev” do të
mbahet mend gjatë, jo
vetëm për magjinë
artistike që i dhuroi
spektatorit të vogël, por
edhe si pjesa e parë
teatrale për fëmijë që
ngjitet në këtë skenë.
Madje pa mbështetje
financiare. Por me
shumë entuziazëm dhe
mesazhe për të gjithë 

Koha
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Bajram Jashanica është dënuar
me dy vite nga Komisioni i Antido-
pingut në UEFA. “Panorama Sport”
zbulon se vendimi është marrë
prej kohësh, por në klub nuk kanë
dashur ta publikojnë, duke pritur
zhvillimet e mëtejshme. Pas be-
tejave në KAS, qoftë për titullin
kampion të sezonit 2015-2016 dhe

dënimit prej 10 vitesh të dhënë nga
UEFA, apo gjobës 1 milion euro, ta-
shmë një tjetër betejë e hapur për
klubin është ajo e mbrojtësit.

Bëhet fjalë për dënimin prej 2 vite-
sh për përdorim të substancave të
ndaluara. Edhe pse lajmi u përhap
që më 2 mars për daljen pozitiv të

lojtarit në testin antidoping, klubi
korçar nuk e sqaroi dënimin. Por
tashmë është fakt se lojtari është
dënuar me dy vite jashtë çdo lloj
kompeticioni. Burime të sigurta në
klub treguan dje për gazetën se
është përgatitur apelimi i këtij ven-
dimi, duke u mbështetur në dy
pika kryesore. Fillimisht është
kërkuar rigjykim, duke u bazuar te
testi B i antidopingut dhe më pas
hapi i dytë është kërkesa për të ri-
parë dënimin e dhënë për lojtarin.
Përdorimi i medikamentit predi-
solut ka ardhur në mënyrë
emergjente, si pasojë e një alergjia
akute që kërcënonte ndjeshëm
gjendjen shëndetësore të lojtarit
para ndeshjes kundër Jang Bojsit
vitin e kaluar. Pak a shumë kjo
kërkesë bazohet edhe te preceden-
ti Nasri, i cili thuajse në një rast të
ngjashëm, u dënuar vetëm gjashtë
muaj pezullim. Kjo është situata e
Jashanicës, që është mbajtur e
fshehtë nga klubi, pasi në plan të
parë ka kaluar dënimi nga UEFA.

Mbrojtësi i Kombëtares së Sh-
qipërisë përfaqësueses, Mërgim
Mavraj, ka përfunduar që nga fil-
limi i javës duke u stërvitur me
ekipin e të rinjve të Hamburgut,
i cili nuk e llogarit futbollistin ku-
qezi në planet për vazhdimin e
sezonit e padyshim edhe të
ardhmes. Futbollisti është lënë
jashtë “për arsye sportive”, një go-
ditje e rëndë për imazhin e tij si
profesionist. Një veprim i tillë
nga klubi i cili lufton për mbijete-
së, duke vënë në dyshim aftësitë
sportive të mbrojtësit shqiptar,
dëmton padyshim imazhin e tij
dhe kjo kuptohet qartësisht
edhe nga mënyra se si gjatë ditë-
ve të fundit Mavraj ka “humbur”
1 milion euro në vlerësimin e tij
në “Transfermarkt”. Portali i
njohur që merret me vlerat e
transferimeve të futbollistëve,
më parë përllogariste mbrojtë-
sin e përfaqësueses shqiptare në
vlerën 2 milionë euro, por që nga
dita e djeshme e ka përgjysmuar
këtë shumë, duke vendosur
vlerën e kartonit të Mavrajt në 1
milion euro. Ky është vlerësimi
më i ulët për kartonin e tij që nga
viti 2009, kur ishte 22 vjeç dhe
pjesë e Bohumit.

Shkup, 5 prill - Në kuadër të garave në
evenimentin më të madh ekipor të te-
nisit, Kupën “Dejvis”, përfaqësuesja e
Maqedonisë ka shënuar fitoren e dytë.
Këta në xhiron e dytë të turneut të
Zonës së tretë evropiane në Plovdiv të
Bullgarisë, me rezultatin 3:0 e mundën
Shqipërinë. Tenistët më të mirë shqip-

tar në këtë përballje arritën të fitojnë
vetëm 7 gema, prej të cilave 4 në për-
balljen e dysheve. Cekim, Maqedonia
në xhiron e parë e kishte mundur
Islandën, ashtu që me dy fitore teni-
stët më të mirë vendor janë duke krye-
suar renditjen e turneun që po zhvil-
lohet në Plovdiv.

Shkup, 5 prill - Agim Ibraimi dal nga
dal po rikthehet në formën e tij të
mëparshme, kur shkëlqente në
kampionatin slloven me fanellën e
Mariborit. Reprezentuesi i përfa-
qësueses së Maqedonisë, pas para-
qitjeve të mira, së fundmi shënoi
dy gola për Domzhalen, në fitoren
e thellë prej 4-1 në cilësinë e mysa-
firit ndaj Rudar Velenje. Nga dy

golat që shënoi futbollisti tetovar,
i pari ishte një eurogol, kur shënoi
në minutën e tretë të ndeshjes nga
gjuajtja e lirë, derisa golin e dytë e
shënoi në minutën e 74 kur e vulo-
si fituesin. Pas kësaj fitore,
Domzhale aktualisht mban po-
zitën e dytë në tabelën e klasifiki-
mit me 10 -pikë më pak se lideri
Olimpia. 

Elseid Hysaj tërheq klubet an-
gleze dhe ato janë gati të bëjnë
çmenduri për të siguruar mbrojtë-
sin e përfaqësueses shqiptare të
futbollit. Këtë e konfirmon në ra-
dio "CRC" një nga gazetarët që qën-
dron pranë klubit të Napolit, Çiro
Venerato. Duke folur për të ardh-
men e klubit napolitan dhe merka-
ton e verës, ai ka bërë të ditur se te
Napoli po shohin rreth e rrotull për
alternativa në krahët e mbrojtjes
pasi ka interesim të madh për ele-
mentët aktualë të skuadrës, mes
të cilëve edhe Hysajn. “Sipas zëra-
ve që qarkullojnë, dy klube të Pre-
mier Ligës bëhen gati të kërkojnë
atë. Një prej tyre mund të jetë Ar-
senali”, ishin fjalët e gazetarit ita-
lian i cili në të kaluarën ka bërë pu-
blike disa ekskluzive sa i përket
merkatos së Napolit.

PAS PËRJASHTIMIT NGA
SKUADRA E PARË

Mavraj
“humb” 
1 milion euro

TJETËR GODITJE E RËNDË PËR SKËNDERBEUN 

Jashanica dënohet 2 vite
jashtë çdo lloj kompeticioni
Bëhet fjalë për dënimin
prej 2 vitesh për përdorim
të substancave të
ndaluara. Edhe pse lajmi
u përhap që më 2 mars
për daljen pozitiv të
lojtarit në testin
antidoping, klubi korçar
nuk e sqaroi dënimin. Por
tashmë është fakt se
lojtari është dënuar me
dy vite jashtë çdo lloj
kompeticioni

KUPA DEJVIS 

Maqedonia mund Shqipërinë 

Ibraimi rikthehet me dy gola SIPAS GAZETARIT ITALIAN 

Dy klube angleze në duel për firmën e Hysajt



Rregulla e viteve të fun-
dit, veçanërisht në Ame-
rikën e Jugut, është të

gjenden yjet e së nesër-
mes para të tjerëve. Nuk
ka rëndësi nëse bëhet
fjalë për adoleshentë ose
fëmijë. Konkurrenca, mes

klubeve dhe menaxherë-
ve të ndryshëm, është e

pamëshirshme. Objektivi
është që tët arrihet para të

tjerëve, veçanërisht në Bra-
zil, ku talentet nuk mun-
gojnë kurrë. Deri në atë pikë
sa një firmë e njohur veshjes
sportive ka vendosur të nën-

shkruajë me një djalosh
9-vjeçar, duke e bërë atë
imazhin kryesor të kom-

panisë për 6 vitet e ardh-
shme, me shpresën që ai të bëhet
Nejmar i ardhshëm. Djaloshi në
fjalë quhet David Nogueira Carmo,
luan me ekipin e moshave të San-
tots dhe është lojtari më i ri që ka
përftuar një kontratë sponsorizi-
mi. Në Brazil thonë se David është
një fenomen i vërtetë dhe kjo
bindje mbështetet edhe nga stati-
stikat. Në fakt, me “Peixe” ai ka rea-
lizuar 56 gola në 43 ndeshje dhe,
ata që e kanë parë, betohen se ka
dy apo tre marshe më shumë se të

gjithë bashkëmoshatarët e tij. Kë-
shtu, Puma ka vendosur të ketë në
radhët e saj sportistin më të ri në
histori, duke kaluar "Nike", që nën-
shkroi Rodrygo, kur ky i fundit ish-
te 11 vjeç (sot është 17 dhe prej dy
sezonesh luan me ekipin e parë).
David ka kaluar edhe Nejmar, që e
ka nënshkruar kontratën e tij me
sponsorin në moshën 12 vjeç. Për
të, që nuk do të mund të lidhet me
asnjë klub para se të mbushë 18
vjeç, po zhvillohet një luftë mese
Palmeiras dhe Santos, më këta të
fundit që për ta bindur i kanë para-
qitur një plan për karrierën të ngja-
shme atë të Nejmar.

Djaloshi në fjalë quhet David Nogueira Carmo, luan me
ekipin e moshave të Santots dhe është lojtari më i ri që ka

përftuar një kontratë sponsorizimi. Në Brazil thonë se
David është një fenomen i vërtetë dhe kjo bindje

mbështetet edhe nga statistikat
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Republika e Maqedonisë 
Komuna e Sopishtes 

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

Nr. i procedurës: 13739  
nr. 28-02/18 e datës 29.03.2018 

LAJMËRIM 
 

Për organizim të Anketës publike dhe prezantimit publik në lidhje me Dokumentacionin planor 
lokal urbanistik për ndërtim të objektit klasë themelore të qëllimit A4-vendosje të përkohshme 

në PK 1338 KK Sonje e Poshtme – jvb, Komuna e Sopishtes 
 

Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për Dokumentacionin planor lokal urbanistik për 
ndërtim të objektit klasë themelore të qëllimit A4-vendosje të përkohshme në PK 1338 KK 
Sonje e Poshtme – jvb, Komuna e Sopishtes.  
Përfshirja planore e dokumentit Dokumentacionin planor lokal urbanistik për ndërtim të objektit 
klasë themelore të qëllimit A4-vendosje të përkohshme në PK 1338 KK Sonje e Poshtme – 
jvb, Komuna e Sopishtes është me sipërfaqe prej 884 m2.  

1. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e 
Komunës Sopishte më datë 11.04.2018 në ora 11.00.  

2. Anketa publike do të zgjasë deri më 18.02.2018, në bazë të nenit 46 paragrafi 9 të Ligjit për 
planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16).  

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

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

Stefçe Trpkovski   

Në bazë të nenit për marrëdhënie pune, Drejtori i Shkollës së mesme elektroteknike të Qytetit të Shkupit  
"MIHAJLLO PUPIN" – Shkup  

Publikon  
SHPALLJE  

1. Profesor i gjuhës angleze – 1 realizues, Fakulteti filologjik, profesor i diplomuar i gjuhës 
angleze, VII/1 ose 240 SETK me orar të plotë të punës, për kohë të caktuar deri në kthimin e punëtorit.  

KUSHTET: Orari ditor i punës për profesorin është në kuadër të javës pesëditore të punës dhe 
realizohet me në dy ndërrime në pajtim me orarin e orëve. Ndërrimi i parë fillon prej ora 07:30, ndërsa 
ndërrimi i dytë fillon në ora 13:20.  

Neto pagesa fillestare për psikologun është 21.521,00 denarë për orarin e plotë të punës dhe e njëjta 
ulet për 20% për praktikantin. 

DOKUMENTET E NEVOJSHME:  
- Për vendin e punës nevojiten dokumentet në vijim: Lutje, diplomë për arsim të mbaruar dhe shtetësia  
Të gjitha dokumentet të fotokopjuara, ndërsa origjinalet vetëm për shqyrtim parashtrohen në arkivin e 

shkollës. Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor, ndërsa afati në të cilin duhet të 
sillet vendimi për zgjedhje të kandidatëve është pesë ditë pas kalimit të afatit për parashtrim të 
dokumenteve. 

Shiten pjesë ideale nga: 

*PK 170, Vendi i quajtur RUPA, kat. kultura 14000, kat. klasa 2, me sipërfaqe prej

1412 m2, të përshkruar në Listën pronësore me numër 1775 për KK Bardovcë. 

*PK 171, Vendi i quajtur RUPA, kat. kultura arë, kat. klasa 4, me sipërfaqe prej 2326

m2, të përshkruar në Listën pronësore me numër 601 për KK Bardovcë.

*PK 172, Vendi i quajtur RUPA, kat. kultura ko, kat. klasa 3, me sipërfaqe prej 7115

m2, të përshkruar në Listën pronësore me numër 1986 për KK Bardovcë.

*PK 173, Vendi i quajtur RUPA, kat. kultura 11000, kat. klasa 4, me sipërfaqe prej

11284 m2, të përshkruar në Listën pronësore me numër 1775 për KK Bardovcë.

Çmimi për 1 m2 është 10 euro, në kundërvlerë denarë.

Kontakt telefoni 075 340-023 - Sabit

Shpallje
Janë humbur vulat e Shtëpisë Botuese "KONICA PRES" DOOEL - Shkup 

dhe njëkohësisht shpallen të pavlefshme.

Emiri i Katarit
zgjedh Tuçelin
para Kontes
Tomas Tuçel, sipas “ESPN”, do të
jetë trajneri i PSG sezonin e ardh-
shëm. Gjermani nuk ka qenë as
mes favoritëve në fillim, por duket
se është ai që e ka fituar garën. Ka
pak mundësi që ky vendim të zyr-
tarizohet para fundit të këtij sezo-
ni dhe para largimit të Unai Emery,
por nuk ka më asnjë dyshim se ish-
trajneri i Borussia Dortmund do
të jetë në drejtim të Paris SZH
duke filluar nga korriku i ardh-
shëm, kur lojtarët do të kthehen
në stërvitje nga pushimet. Tuçel
është shumë larg profilit të traj-
nerit që donte në fillim klubi: emër
i madh me eksperiencë në Evropë,
trofe të fituar dhe me aftësi me-
naxhuese, të domosdoshme për
të kontrolluar një ekip të mbushur
me yje. Antonio Konte, Masimilia-
no Alegri, Karlo Ançeloti dhe Luis
Enrike dukeshin më të kualifikuar
për këtë detyrë. Burime pranë klu-
bi kanë thënë për “ESPN” se Nas-
ser al Khelaifi, presidenti i PSZH-
së, është vënë në kontakt me
stafin e Kontes pak javë më parë.
Antero Henrike, drejtori sportiv,
ka kërkuar të merret një nga ba-
shkatdhetarët e tij, Paulo Fonseka
ose Leonardo Zhardim. Në fund,
dhe kjo tregon shumë për
mënyrën si drejtohet klubi, ka
qenë vetë Emiri i Katarit, i cili zotë-
ron klubin, që ka vendosur se Tuçel
ishte njeriu i duhur për të marrë
drejtimin e ekipit. Al Khelafifi dhe
Henrike kanë qenë të detyruar të
dorëzohen.

Publicitet

REKORD NË BRAZIL 

Edhe pse në moshën 34-vjeçare,
francezi Frank Riberi nuk ka ndër-
mend të dorëzohet. Përkundrazi,
ai sheh përpara dhe kërkon të fir-
mosë një kontratë të re me Bajer-
nin e MUnihut. “Bild” në Gjerma-
ni bën me dije se mesfushori
veteran ka refuzuar ofertat që ka

marrë nga Kina dhe Katari, edhe
pse ato janë shumë të mira në
aspektin financiar. Kontrata e
Frank Riberi përfundon në fund
të sezonit, por ai është i vendosur
të nënshkruajë sërish për gji-
gantët bavarezë dhe ta vazhdojë
aty karrierën e tij. 

Davidi 9-vjeçar 
kalon Nejmarin

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

I kërkon Bajernit kontratë të re 
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Lideri është i pashitshëm dhe Inter-Ikardi do të
jetë një binom bashkëjetese për shumë kohë. In-
ter dhe Vanda Nara kanë gjetur akordin për rino-
vimin e kontratës së Mauro Ikardit. Zikaltrit janë
të gatshëm që të blindojnë yllin e skuadrës, duke
e bërë më të vlerësuarin në Itali. Nga sa bëhet
me dije prej mediave italiane, klauzola prej 110
milionë eurosh për largimin e mundshëm të
argjentinasit pritet që të fiksohet në termat prej
160 milionë eurosh. Por, e lidhur me këtë shifër do
të jetë edhe vetë paga vjetore e sulmuesit. Aktua-
lisht, Mauro përfiton deri në 4.8 milionë euro,
mirëpo prej javësh menaxherja dhe njëherësh
bashkëshortja e tij, kanë diskutuar me drejtuesit
për të bërë të mundur edhe përmirësimin e para-
metrave financiare. “SportMediaset” bën me dije
se akordi mes palëve është i tillë që bomberi
zikaltër të arkëtojë 5 për qind të klauzolës së tij si
pagë vjetore. E përkthyer në shifra, Ikardi do të
mund të paguhet rreth 8 milionë euro në vit, e cila

do të ishte
edhe paga më e lartë
për një futbollist në Serinë
A. Momentalisht, Juventusi e
kryeson klasifikimin e pagave
më të larta me një kufi deri në
7.5 milionë euro. 24 gola dhe një
asist e kanë bërë Ikardin një prej
sulmuesve më produktivë në Se-
rinë A deri në këtë fazë të sezonit
dhe zikaltrit duket se kanë pra-
nuar çdo kërkesë të tij dhe bashkë-
shortes menaxhere për të shtyrë
qëndrimin. Në afate kohore, Ikardi
është nën kontratë me Interin deri
më 2021, ndërkohë që rinovimi në
fjalë është pesëvjeçar nga mo-
menti aktual, pra, argjentinasi të
jetë lideri i zikaltërve deri më
vitin 2023.

Interi konsideron
transferimin e
Kovaçiçit
Skuadra e madhe italiane, Inte-
ri po mendon rikthimin në
skuadër të yllit kroat të Real Ma-
dridit, Mateo Kovaçiç. Neraz-
zurrët janë afër arritjes së objek-
tivit kryesor këtë sezon,
kualifikimit në Ligën e Kam-
pionëve për sezonin e ardh-
shëm. Skuadra e Luçiano Spa-
lettit gjendet momentalisht në
pozitën e katërt, e cila i dërgon
në Ligën e Kampionëve, por sy-
nohet pozita e tretë, që mbahet
nga Roma me një pikë më
shumë. Kështu, drejtuesit e klu-
bit italian janë duke menduar
për sezonin e ri, pasi në Evropë
nuk mund të konkurrojnë me
skuadrën aktuale, pasi kanë pak
futbollistë në dispozicion. Sipas
mediumit italian "Calciomer-
cat.com", Interi është duke konsi-
deruar të bëjë një lëvizje verore
për mesfushorin e Realit, Ko-
vaçiç. Kroati nuk po ndihet i
rëndësishëm në Real, pasi nuk
po arrin të bëhet pjesë e forma-
cionin titullar dhe ka spekulime
se reprezentuesit kroat mund të
largohet për një skuadër që
mund të luaj. 23-vjeçari kroat
nuk është se nuk e pëlqen një
rikthim te ish-skuadra e tij, Inte-
ri, nga të cilët u largua në vitin
2015. Ndryshe, Interi thuhet se
deri më tani ka arritur marrëve-
shje për tri transferime të reja
për sezonin e ardhshëm: Lauta-
ro Martinez, Stefan de Vrij dhe
Kvandvo Asamoah.

Milani do një
tjetër spanjoll 
të Napolit
Zërat e merkatos tani fillojnë
dhe bëhen edhe më të shpeshtë,
pasi po afron vera. Milani ka si-
guruar portierin e Napolit, Pepe
Reina, por duket se një tjetër
spanjoll pëlqehet shumë nga
klubi kuqezi. Bëhet fjalë për Zho-
se Maria Kalehon, sulmuesin e
krahut, i cili luan me Napolin
prej disa sezonesh, pas aventurës
te Reali i Madridit. Kalehon ka të
njëjtin agjent me Reinën dhe e
ardhmja e tij mund të jetë kuqe-
zi. Manuel Garsia Kuilon pritet
që bashkë me portierin të sjellë
te Milani dhe sulmuesin. Vlera e
Kalehon shkon në 35 milionë, por
karta për të bindur presidentin
e Napolit, Aurelio De Laurentiis,
është ajo e spanjollit të Milanit,
Suso. Mbetet për t’u parë, nëse
Milani do ta sakrifikojë këtë loj-
tar apo jo.

Rino Gatuzo, dje pasdite ka
qëndruar në zyrat e Milanit ku si-
pas mediave italiane ka firmosur
rinovimin e kontratës me klubin
kuqezi. Rinovim deri në vitin 2021,
natyrisht, me një pagë tjetër dhe
jo me 120 mijë eurot që merr tani.
Marko Fasone është bindur t’i japë
besim trajnerit të zgjedhur në nën-
tor. Derbi i ndaj Interit nuk ishte
ndeshja më e mirë e erës Gatuzo,
nuk është se ka ndryshuar gjë në
objektivat e klubit, por është një
hap përpara për sezonin 2018-19.
Në pritje për të mësuar çfarë do të

ndodhë në aspektin financiar,
projekti teknik nis të marrë formë.
Gatuzo ka thënë gjithmonë se dë-
shiron të vazhdojë me Milanin dhe
do të vendosë patjetër edhe për
zgjedhjet e merkatos. “Për kon-
tratën nuk mungon asgjë", – tha
trajneri dje pas ndeshjes. – Unë dhe
klubi kemi folur dhe këto ditë do të
mbyllet kjo telenovelë. Unë do të
punoj edhe më fort. Nuk është pro-
blem, kontrata do të vijë dhe unë
do të vazhdoj punën. Siç e meritoj
unë rinovimin, besoj se e meritojnë
edhe lojtarët”, – deklaroi Gatuzo.

Eksperienca te Napoli e ka
kthyer Muaricio Sarrin në një prej
emrave më të kërkuar në Evropë.
Shumë klube kanë filluar të intere-
sohen për teknikun italian, i cili ka
kthyer napolitanët në një ansambël
shumë argëtues, që prodhon fut-
boll dhe lojë të bukur, duke arritur
të rivalizojë me Juventusin në Itali.
Ndërsa, përflitej në ditët e kaluara
se Napoli ishte gati t’i rinovonte
kontratën, mediat italiane kanë
bërë të ditur se napolitanët duhet të
tregohen të kujdesshëm pasi tek-
nikun e tundojnë oferta shumë të
rëndësishme financiare nga vende
të tjera. E fundit vjen nga Monako,
ku sipas “Corriere Dello Sport”,
shohin me interes trajnerin të cilit i
kanë bërë gati një kontratë prej 6
milionë eurosh në vit për ta bindur
të pranojë transferimin në Princi-
patë. Trajneri nuk ka kthyer ende
përgjigje rreth kësaj oferte, duke u

bërë të ditur francezëve se për mo-
mentin është iu përqendruar vetëm
që të mbyllë sa më mirë sezonin me
Napolin. Por, situata mund të ndry-
shojë përsëri në verë, kur të jetë
mbyllur kampionati. Një ofertë prej
6 milionë eurosh në vit është
shumë tunduese për këdo dhe Na-
poli nuk mund të rivalizojë me shi-
fra të tilla.

INTERI BLINDON SULMUESIN ARGJENTINAS

Nga sa bëhet me dije prej mediave italiane, klauzola prej 110 milionë
eurosh për largimin e mundshëm të argjentinasit pritet që të
fiksohet në termat prej 160 milionë eurosh. Por, e lidhur me
këtë shifër do të jetë edhe vetë paga vjetore e sulmuesit.
Aktualisht, Mauro përfiton deri në 4.8 milionë
euro, mirëpo prej javësh menaxherja
dhe njëherësh bashkëshortja e
tij, kanë diskutuar me
drejtuesit për të bërë të
mundur edhe përmirësimin
e parametrave financiare

Gatuzo rinovon deri në vitin
2021 me kuqezinjtë

Monako me ofertë
parefuzueshme për Sarrin

Ikardi bëhet më 
i paguari në Serinë A
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Liverpuli ka bërë një pjesë të
parë fantastike duke fituar 3-0
ndaj Mançester Sitit dhe praktiki-
sht është me një këmbë në gjy-
smëfinalet e Çampions Ligë. Jur-
gen Klopp i ka dhënë një leksion
Pep Guardiolas duke e mundur
për herë të shtatë në karrierë, më
shumë se kushdo tjetër nga ko-
legët. Pasi ishte e vetmja skuadër
që e ka mposhtur Siti në kampio-
nat, Liverpuli ëndërron edhe futjen
mes katër ekipeve më të mira të
Evropës. Ndryshe, Siti fitoi 8-0 me
rivënie nga këndi, por rezultati 3-0
ia bën thuajse të pamundur
përmbysjen në “Ettihad Stadium”.
Por, pavarësisht këtij rezultati, traj-
neri Klop pohon se kanë mundur
ekipin më të mirë në botë, por
ende nuk janë kualifikuar në gjy-
smëfinale. “Ne mundëm ekipin më
të mirë në botë, kjo ishte një
performancë e jashtëzakonshme",
– tha trajneri gjerman. – Unë nuk
kam qenë kurrë pjesë e ekipit më
të mirë në botë, por gjithnjë e kam
ditur se është e mundur t’i mun-
dim ata. Me të gjitha gjërat, që
mund të them tani, nuk dua t’i bëj
edhe më të zemëruar 'qytetarët'.
Nëse u përgjigjem pyetjeve tuaja
ashtu siç dëshironi, Pep duhet t’i
vendosë gazetat në dhomën e zh-
veshjes dhe t’u thotë lojtarëve se
kjo është ajo që tha Klopp për ju.
Ne duhet të punojmë atje, përsëri,
sepse na pret 'ferri'. Ka ende punë
për të shkuar në raundin tjetër. Ne
nuk jemi në gjysmëfinale të Çam-
pionsit. Atëherë, pse duhet të fe-

stoj?”, pohon Klopp. Në anën
tjetër, kolegu i tij Pep Guardiola
thotë se përmbysja duket e vësh-
tirë, por ai ende beson. “Nuk kam
shumë ankesa", – tha Guardiola për
“BT Sport”. – Askujt nuk i besohet,
por kemi edhe një lojë tjetër. Ata
kishin dy sulme dhe shënuan dy
gola", – shtoi trajneri katalanas për
dy golat e parë të Liverpulit. – Kjo
ishte e vështirë, por në pjesën
tjetër të lojës ishim më mirë. Ten-
tuam të shënonim një gol, por

kundërshtari u mbrojt më shumë
në pjesën e dytë. Ne duhet ta pra-
nojmë këtë rezultat. Do të shohim
se çfarë do të ndodhë. Natyrisht,
përmbysja duket e vështirë, por ne
besojmë”, u shpreh Pep. 

“TË SHTYPUR”, “TË
BOMBARDUAR” 

Shtypi britanik ka qenë shumë
kritik me punën e Mançester Siti
të Pep Guardiolës në ndeshjen
kundër Liverpulit, në “Anfield”. Ti-

tujt e tillë si “të shtypur” “të bom-
barduar”, apo “prita e Anfieldit”
ishin disa nga ato, që mund të
lexohen një ditë pas ndeshjes te
shumica e mediave angleze. Ato,
gjithashtu, theksojnë sulmin ndaj
autobusit të Mançester Siti, që ka
ndodhur para fillimit të ndeshjes
së Ligës së Kampionëve. “Liverpool
shkatërroi Mançester City në pje-
sën e parë”, -shkruan gazeta “The
Times”, ndërsa e përditshmja “Star”
shkoi më përtej dhe flet për “sh-
qyerje” të lojtarëve të Pep. “Daily
Mail”, me një fotografi të Salah, Fir-
mino dhe Robertson, vë në dukje
se “Mançester City u dorëzua në
fushë dhe… autobusit iu thyen xha-
mat jashtë”. Nga ana e vet, “Daily
Express” paraqiti me karaktere të
mëdha titullin me një fjalë “Bom-
barduar”, duke pasur parasysh
performancën e mjerë të “qytetarë-
ve” në fushën e lojës dhe proble-
met e miqve jashtë stadiumit.

PIKE KALON RAMOSIN, I
AFROHET REKORDIT TË KARLOS

Goli i shënuar kundër Romës,
ishte goli numër 12-të për Xherard
Pike në historinë e Çampions Ligë,
ku është ngjitur në vendin e tretë
mes mbrojtësve që kanë shënuar
më shumë në këtë veprimtari. Ai
barazoi Dani Alves me 12 gola, ka-
loi Sergjo Ramos që ka shënuar 11
gola, aq sa edhe Kristian Panuçi.
Rekordi mbahet nga Roberto Kar-
los me 16 gola. Cekim, Barcelona
me rezultatin 4-1 do të udhëtojë
në "Olimpiko" në ndeshjen kthyese. 

Tjetër
operacion për
yllin e Milanit
Andrea Konti do t’i nënshtrohet
ndërhyrjes kirurgjikale ditën e
sotme në “Villa Stuart”, për të
rregulluar shqetësimin në gju,
ku u dëmtua në Shtatorin e ka-
luar. Përpara se të hynte në kli-
nikë, mbrojtësi i Milanit shpje-
goi: “Jam i qetë, për fat të keq
këto janë gjëra që ndodhin,
është e kotë të acarohesh. E di
që sezoni i ardhshëm do të jetë
viti im më i mirë, dhe unë dëshi-
roj të jem në fushë që në
muajin Shtator”. Kjo është hera
e dytë që Konti nënshtrohet një
operacioni të tillë. Gjithsesi
ndërhyrja ishte e domosdosh-
me, pasi javën e kaluar, në stër-
vitje, Konti ndjeu një shqetësim
të madh në gju, të cilin e kishte
dëmtuar që në muajin Shtator.
Në intervistën e dhënë atëherë,
mbrojtësi 24-vjeçar shprehej:
“Ishte e thënë që të shkonte kë-
shtu. Mendoj vetëm për opera-
cionin dhe të rikthehem të pu-
noj sa më parë. Dhe për
kombëtaren ka kohë, është një
nga objektivat e mi.” Pier Paolo
Mariani, dhe ndihmësi i tij Fred-
die Fu do të jenë ata që do të
operojnë lojtarin kuqezi, i cili
duhet thënë se ishte vërtetë i
pafat këtë sezon. 

Barzali i
mahnitur nga
goli i Ronaldos
Zhgënjimi nuk ka dyshime që
është i madh, mllefi gjithashtu
për një humbje, e cila ka aromën
e eliminimit nga ky sezon i Ligës
së Kampioneve, por si profesio-
nist dhe me shumë eksperiencë
mbi shpatulla, mbrojtësi i Ju-
ventusit, Andrea Barzali, i cili u
dogj në të dy golat e shënuar
prej tij, tregon emocionet e
përjetimit të golit me roveshatë
të Kristiano Ronaldos. “Nuk ka
dyshime që gola si ai mund t’i
realizosh vetëm në ‘Play-Sta-
tion’, aq më shumë kur bëhet
fjalë që të tregohesh i saktë që
në tentativën e parë. Por, ajo që
më bëri më shumë përshtypje
ishte edhe forca, me të cilën e
goditi. Nuk do ta besoni se çfarë
zhurme bëri sfera në momen-
tin e goditjes nga ana e Ronal-
dos. Ishte zhurma që paralajmë-
ronte golin madhështor.
Ronaldo është thjesht vdekje-
prurës. Gati e pamundur ta
markosh”, deklaroi Barzali. 

JURGEN KLPP I KËNAQUR ME FITOREN, POR PRANON NJË FAKT

Liverpuli ka fituar
bindshëm ndeshjen e
parë çerekfinale të
Ligës së Kampionëve
ndaj Mançester Sitit.
“Të Kuqtë” triumfuan 3
me 0 me tre gola të
shënuar në pjesën e
parë. Në anën tjetër,
Barcelona me një
këmbë është në
gjysmëfinale të Ligës
së Kampionëve, pas
fitores në sfidën e parë
ndaj Romës me 4-1 

Mundëm ekipin më të mirë në
botë, por s’jemi kualifikuar
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DASHI 21. mars - 20. prill
Nëse keni dalë nga një marrëdhënie e trazuar, nga sot ju

mund të shikoni përpara dhe të mendoni për nesër me më shumë
paqe mendore. Shumë çifte mund të bëjnë projekte të rëndësishme.
Për beqarët do të ketë goditje rrufe dhe takime surprizë. Dita është
plot perspektiva interesante, Venusi lehtëson takimet dhe promovon
kontakte të dobishme për mundësitë e punës.

DEMI 21. prill - 21. maj
Keni ndjenjën e të kuptuarit të personit pranë jush, duke

u përpjekur të qëndroni pranë tij/saj. Nëse jeni duke pritur për një
përgjigje nga partneri/ja do të keni konfirmim. Parashikohen taki-
me me fat për ata që janë vetëm. Planetët janë në favorin tuaj,
mund të tregoni qëllime të tjera dhe njëkohësisht të jeni të sigurt
për të mbajtur pozicionet e arritura.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Përmirësoni dialogun në çift dhe madje miqësitë do të

marrin një kthesë të re. Është koha për të përjetuar emocione lirisht,
pa lënë veten të mbytur nga pasiguritë. Beqarët do të jenë në gjendje
të përfitojnë nga rastet e shumta për të bërë takime të shkëlqyera.
Ka shumë ndryshime për ata që duan të arrijnë qëllime të mëtejsh-
me në punë, madje edhe një transferim jashtë vendit.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Marsi ju bën të shqetësuar dhe do të keni problem gjetjen

e ekuilibrit. Qëndrimi juaj do të rrezikojë zhgënjimin e pritjeve të part-
nerit/es tuaj, kini kujdes. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të
gjejnë një kuptim të përsosur me një person të veçantë dhe të jetojnë
një ditë plot argëtim. Falë Jupiterit, do të jeni në gjendje të konsolido-
ni ëndrrat tuaja dhe të arrini qëllimet e dëshiruara. Veproni me kujdes.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ditë e mirë për të rimarrë një dashuri që ka shfaqur pro-

bleme, përqendrohuni në të kuptuarit në çift dhe i kushtoni më
shumë kohë të dashurit/ës. Horoskopi njofton surpriza të këndsh-
me dhe takime befasuese për beqarët. Negociatat dhe marrëveshjet
tregtare do të favorizohen, por kini kujdes nga miqtë e rremë. Ata
që presin konfirmimin janë optimistë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dashuria do t’ju japë atë shpërthim energjie që do t’i falë

ditës suaj një dritë të re. Çiftet mund të jetojnë momente të pahar-
rueshme! Zemrat e vetmuara mund të kenë një rikthim, por takimet
e mrekullueshme nuk përjashtohen! Është koha e duhur për të pu-
shtuar qëllime të reja, ju do të ndihmoheni nga Saturni pozitiv.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dielli me Urani shpall diskutime mbi mënyrat e ndry-

shme të cilat mund të shkaktojnë acarim nervash, si në çift edhe
në marrëdhënie romantike në përgjithësi. Beqarët do të bëjnë
takime emocionuese, flirtime të mundshme. Sfera profesionale
është nën kontroll, do të keni shumë mundësi për të treguar per-
sonalitetin dhe aftësitë tuaja.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ditë e mirë në frontin emocional, shumë çifte mund të

hedhin bazat për një marrëveshje të fortë dhe të plotë. Zemrat e
vetmuara do të jenë të prirura për të filluar marrëdhënie të reja,
mund të lindin histori serioze dhe të qëndrueshme. Do të keni
shumë mundësi për të demonstruar talentin tuaj, të dini se si të për-
fitoni nga të gjitha situatat.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Harmoni dhe gëzim, kjo ditë do të ngrihet nën mbësh-

tetjen pozitive të Mërkurit. Ju do të jeni gati për t’u përballur me
ndonjë vështirësi pa ndikuar në marrëdhëniet emocionale. Yjet do
të mbushin me gëzim beqarët, sot do të kenë takime pozitive. Ura-
ni në trigon me Saturnin do të bëjë që ju të jeni fitues në të gjitha
projektet tuaja.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Sot ju nuk do të gjeni pengesa për synimet tuaja: në

qoftë se keni nevojë për të sqaruar diçka me një të dashurin/ën, bëje-
ni menjëherë, kështu mund t’i gëzoheni pjesës tjetër të ditës. Dita
për beqarët premton të jetë e gëzueshme, lajme dhe takime inte-
resante. Nëse prisni momente të favorshme për të ndërtuar diçka të
rëndësishme, ky është momenti.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sot momente të bukura do të kthehen dhe do të jetoni

në harmoni të plotë me miqtë dhe familjen. Do të rikuperoni
vetëbesimin dhe qetësinë e brendshme falë personit që është
afër jush. Beqarët do të jenë të suksesshëm në takime! Kohë e mirë
për të investuar sasi të vogla parash, provoni fatin tuaj, kush e di
se diçka nuk ndryshon rrënjësisht!

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dita do të shënohet me kontraste dhe keqkuptime, por

shumë çifte do të qëndrojnë vigjilent, sidomos ata që kanë mo-
smarrëveshje me partnerin/en! Beqarët do të jenë të interesuar për
njohjen e njerëzve të rinj. Horoskopi këshillon të mbajë qetësi,
madje edhe në punë mund të ketë shumë dallime, të përballet me
ata në mënyrë paqësore.

Imer A.Imeri
(6 maj 1956 – 6 prill 2010)

Zemërplot e krenar 
që të patëm e përkujtojmë 

me mall këtë ditë.

Sot u mbushën plot tetë vite nga ndarja jonë 
me babanë, birin,vëllain, bashkëshortin... 

krenarinë  dhe shtyllën e familjes sonë



Rita elegante 
në New York
Këngëtarja me prejardhje nga
Kosova, Rita Ora, është e njohur
për stilin e veçantë të modës,
prandaj nuk ishte befasi kur u
shfaq ndryshe të mërkurën në
New York. Në 75-vjetorin e Le
Petit Prince në World Trade
Center Observatory, krijuesja e
hitit “Your Song” mori vë-
mendjen për fustanin e saj të zi
“Dolce & Gabbana”. Bukuroshja
27-vjeçare shfaqi stilin e saj me
fustanin gjeometrik dhe shumë
të balancuar.

Facebook ka thënë se të dhënat e rreth 87
milionë përdoruesve të vet u ndanë në
mënyrë të paligjshme me konsulencën po-
litike “Cambridge Analytica”, shumë më
tepër se sa është zbuluar më parë, raporton
BBC. Christopher Wylie, ish-drejtor i hulum-
timeve në “Cambridge Analytica”, më parë ki-
shte deklaruar se shifra e përgjithshme
shkon deri në 50 milionë përdorues. BBC
gjithashtu raporton se Facebooku tani vlerë-
son se rreth 305 mijë persona kanë insta-
luar kuisin “This Is Your Digital Life”, që e ka
bërë të mundur grumbullim e këtyre të dhë-
nave. Shifra e sugjeruar më parë ishte 270
mijë. Rreth 97 për qind e instalimeve kanë
përfshirë SHBA-në, megjithatë mbi 16 mi-

lionë të përdoruesve të prekur janë nga ven-
det e tjera. Një zëdhënëse nga Zyra e Komi-
sionerit të Informacionit në Britani të Madhe
ka thënë për BBC se, “po vazhdohet të bëhen
vlerësimet dhe të shqyrtohen provat përpa-
ra se të vendoset se çfarë hapash do të ndër-
merren”.

Skandali i Facebookut prek 
rreth 87 milionë përdorues

Autoritetet lokale të Kolumbisë kanë marrë
një vendim për të shembur vilën lukzoze të
trafikantit famëkeq të drogës, Pablo Esco-
bar që ndodhet në Medelin, dhe në vend të
saj të ndërtojnë një park i cili do t'u kush-
tohet viktimave nga përleshjet e narko-kar-
telëve. Kreu i Bashkisë Medelin, Federico
Gutierrez, bëri të ditur se tashmë kishte
dërguar në polici kërkesën për shembje të
vilës Monaco Apartman për çka kishte njof-

tuar edhe Drejtorinë për Prona Private. Në
njoftim thuhet se pushteti lokal hoqi dorë
nga një plan paraprak, për të rinovuar vilën
në të cilën kishte jetuar Escobar, për t'ia
dhënë në shfrytëzim Sekretariatit për Sigu-
ri. Arsyeja për braktisjen e planit fillestar
thuhet se ka qenë pajustifikimi financiar i
projektit. "Simbolet e krimit dhe të keqes
duhet të shkatërrohen, që është rast me
Monaco Apartament. Këto objekte janë

ndërtuar nga gjaku dhe vuajtjet e njerëzve
të pafajshëm", tha Gutierrez. Gjatë luftës
së karteleve të drogës në Kolumbi, në pe-
riudhën 1989-1993, janë vrarë të paktën
5.000 njerëz. Në njoftim bëhet e ditur se
shembja e vilës Monaco Apartman, do të
thotë edhe fundin e turneve turistike, të ci-
lat u kanë ofruar turistëve të mësojnë më
shumë mbi jetën gangstere të Escobarit,
të vrarë në vitin 1993.

Dy vëllezër binjakë, Justin dhe Joshua
Thorington kanë kaluar bashkë gjithë
jetën, dhe tani fëmijët e tyre kanë lindur
saktësisht në të njëjtën ditë, ashtu si ata.
Më 27 mars 2018, në orën 4:18 Josh dhe
gruaja e tij Denise u bën me djalë që i vunë
emrin Jack. Në të njëjtin spital në Michigan
një orë më vonë shkon dhe Justin me gruan
e tij Alex, e cila lindi vajzën e tyre Lucy në
11:43 të së njëjtës ditë. Sipas Josh dhe Deni-
se, ata në fillim u hutuan kur telefonuan

Justin dhe Alex për të parë të voglin e tyre.
"Mendova se ishte e çuditshme që ata nuk
po vinin. Por më pas Josh tha: 'Hej, do vijmë
tu shohim, por duhet ta dish, Alex po lind.
Je i vetmi që e di kështu që mos i trego kujt".
Mendova se donin të na merrnin ekskluzi-
vitetin, por nuk na interesonte”, thotë Josh.
Pavarësisht se prisnin që fëmijët e tyre të
lindin me dy javë diferencë, familjet e reja
u surprizuan që dy kushërinjtë kanë të
njëjtën ditëlindje.

Kolumbia shemb vilën
luksoze të Escobarit

Vëllezërit binjakë bëhen
baballarë në të njëjtën ditë
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402 - Beteja e Pollentias: Ushtria ro-
make nën udhëheqjen e Stiliçios mund
Visigotët.

1106 - Zjarr i madh kaplon Vene-
dikun.

1320 - Skocezët rikonfirmojnë pa-
varësinë e tyre duke nënshkruar Dekla-
ratën e Arbrothit.

1664 - Franca dhe saksonët nënshk-
ruajnë aleancë.

1667 - Tërmeti shkatërron Dubrov-
nikun, atëherë qytet-shtet i pavarur.

1672 - Franca i shpall luftë Holandës.
1830 - Joseph Smith dhe pesë perso-

na të tjerë organizojnë ndërtimin e Ki-
shës së Mormonëve në Seneka, Nju
Jork.

1848 - Hebrenjve të Prusisë u jepet
barazia.

1889 - George Eastman nxjerr në
shitje për herë të parë Kamerën Kodak.

1917 - SHBA i shpall luftë Gjermani-
së, futet në Luftën e Parë Botërore.

1939 - Britania e Madhe dhe Polo-
nia nënshkruajnë pakt ushtarak.

1964 - Egjipti dhe Belgjika rregul-
lojnë marrëdhëniet diplomatike.

1981 - Qeveria e Jugosllavisë dërgon
forca policore në Kosovë.

1992 - Trupat serbe fillojnë rrethi-
min e Sarajevës.

I PORSALINDUR
Bisedojnë dy pensionistë.
- Si je?
- Po si kam me qenë, më dhembin
këmbët, shpina, duart... Si je ti?
- Unë si i porsalindur.
- Pse bre po gënjen...
- Nuk kam flokë, nuk kam dhëmbë,
urinoj në krevat...

E gjithë urtësia njerëzore 
përmbahet në këto dy fjalë: prit

dhe shpreso. 
(Alexander Dumas)

Çdo ditë më shumë
se 100 tonë mate-
riale nga kome-
tat dhe asteroi-
det bien në
Tokë. Shumica
prej tyre digjen në
atmosferë dhe
krijojnë “rënie yjesh”.

Goditja e asteroidit
në Tunguska ishte

rreth 1.000 herë
më i fuqishëm se
sa bomba ato-

mike e hedhur në
Hiroshima.

Asteroidi më i madh
është Ceres, me
diametër prej
rreth 945 kilo-
metrash, i cili në
vitin 2006 mori
statusin e “plane-
tit xhuxh”.
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