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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 10 prill - Drejtoria e të Ardhurave Publike
do të bllokojë me dhjetëra mijë firma për shkak
të vonesave në pagesën e taksës radiodifuzi-
ve. DAP ju ka dërguar paralajmërime kompani-
ve se në rast të mos-pagesës së këtij detyrimi të
vlefshëm disa miliona euro, do të paguajnë
krahas borxhin themelor, edhe harxhimet për
zhbllokimin e llogarive. Kompanitë kanë borxh
prej disa miliona euro në emër të taksës së

vjetër së radiodifuzionit e cila edhe zyrtarisht u
anulua nga qeveria e re në shtator të vitit të
kaluar. Megjithatë borxhi i vjetër ndaj DAP ako-
ma është aktual dhe nuk vjetrohet, andaj edhe
duhet të paguhet. Në ndërkohë, prej tetorit të
muajit të kaluar, qytetarët dhe kompanitë më
nuk kanë borxh të paguajnë kompensimin për
televizionin, pasi deputetët me 70 vota për mi-
ratuan ndryshimet në Ligjin...

Lopët nuk shikojnë televizor...!

15 DEN
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Kredoja
intelektuale 
e ambasadorit
Hysa

Ambasadorët nuk janë thjeshtë
korrierë të shteteve të tyre. Ata,
më shumë se kaq, janë hallka e
rëndësishme në mes të popujve
që ndajnë gjeografi e interesa të
ndryshme. Sa më aktiv dhe më
të formuar kulturalisht të jenë
ambasadorët...
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Herodoti (rreth 490-425 p.e.s.) ishte historian
i Greqisë së lashtë, i quajtur babai i historisë.
Në vitet 455-452 bëri një udhëtim të gjatë
nëpër vendet e Evropës, Azisë dhe Afrikës.
Midis të tjerave vizitoi krahina të ndryshme
të Gadishullit Ballkanik si Ilirinë, Trakinë e
Maqedoninë. Hartoi veprën e madhe
“Historitë” me 9 libra, ku përshkruan luftën

greko-persiane në të gjitha fazat e saj deri
më 479 p.e.s. Me këtë rast përmend dhe
ngjarje nga historia e popujve që u prekën
nga kjo luftë. Vepra përmban edhe të dhëna
gjeografike e etnografike. Aty gjejmë të
dhëna të rëndësishme për pellazgët.
Herodoti është i pari autor që përmend
emrin e ilirëve.

EDUKIMI DHE TË DREJTAT E NJERIUT
"Sipas të drejtave të njeriut, s'ka rëndësi se çfarë
drejtimi ke. Nëse kjo s'ka rëndësi, atëherë përse të
ekzistojë edukimi. Edukimi është një proces për
orientimin e mirëfilltë të njeriut.
Tani kemi ardhur në një kohë ku as prindi s'ka të
drejtë në edukim të fëmijës vet. Sepse fëmiu i ka
drejtat e veta. Prindi vetëm duhet ta ushqejë. E
gjithë kjo nuk është. Të drejtat e njeriut, por
shfrenim i njeriut - degjenerim njerëzor në emër të
drejtave të njeriut që e promovojnë forcat e
mëdha, personalitetet bashkë me pushtetarët.
Këtij degjenerimi po i thonë edukim. E keni
parasysh, pederllëkun po e promovojnë në emër të
të drejtave. Fundi i gjithë kësaj me dashje apo pa
dashje - gjakderdhje është. Kur do të vijnë situata
të tilla, atëherë do të kërkojnë fajtorin tjetërkund",
shkruan në profilin e tij në Facebook, aktivisti nga
Kumanova, Sead Ramadani.

MEDIAT BASHKËKOHORE TË KOSOVËS
"Thonë se nëse e përcjell një media sistematikisht,
arrin të vëresh 'patterns' që të lejojnë të kuptosh se
ç’interesa politike apo ekonomike ka pronari a
drejtuesi i atij mediumi.
Duke konsideruar përmbajtjen e (shumicës së)
mediave tona, aty mbizotërojnë artikujt
pornografikë, thashethemi (gossip), gabimet
drejtshkrimore e varfëria gjuhësore, si dhe
përpjekja për të gjetur medoemos skandal edhe
tek e zakonshmja.
A i bie kjo se pronarët dhe drejtuesit e këtyre
mediave duhet të jenë penisë analfabetë, interesi
politik i të cilëve është thashethemi, e që kanë një
mendje aq të ngadaltë sa që i skandalizon edhe
normalja?
Ose, kur Thaçi, kryetar shteti, thotë se 'do t’i presim
me pushkë serbët', mediat heshtin. Kur Veseli,
kryeparlamentar, thotë se 'do i ndjekim deri në
Nish', mediat po ashtu heshtin.
E kur aktivisti i Lëvizjes thotë se Kosova duhet të
ketë ushtri proporcionale me nevojat e saj për t’u
mbrojtur prej ndonjë lufte eventuale në Ballkan,
portalet plasin me tituj: 'Aktivisti i Vetëvendosjes
kërcënon me luftë në Ballkan'. Media
bashkëkohore këto...", shkruan në profilin e tij 
në Facebook, aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosjes,
Arbër Zaimi.

A JANË NJË
RASTËSI TRAZIRAT
E PËRSËRITURA
SHQIPTARE?
Prof. Dr. Ago Nezha  mendon
se në Shqipëri po rindodh
diçka e dirigjuar nga
interesat antishqiptare sllave,
të cilat veprojnë në Shqipëri
në mënyrë të përsëritur pas
1990-s. "Është një skenar që
frymëzimin e ka nga fqinjët
tanë verior dhe këtu ka
instrumente dhe aktorë që e
realizojnë me sukses. Kanë
treguar aftësi dhe
devotshmëri qysh nga
vendosja e demokracisë. E
kanë përdorur sipas diktatit
të padronit sllav kur u është
dashur atyre si 1997, 1998, e
me radhë  në momentet më
kritike që ka pasur shoqëria
shqiptare”. Ata, inkurajojnë
dhe mbrojnë banditët,
shkatërruesit dhe dëmtuesit
e pronës publike, duke u bërë
palë me ta, për të
destabilizuar vendin.
Qytetarët shqiptar, duhet të
ruajnë kujtesën dhe
vetëdijen personale dhe të
kujtojnë të kaluarën”

(Gazeta DITA, 10 prill)

PARALAJMËROHET
HAPJA E NJË
BANKE PËR
DIASPORËN NË
KOSOVË
Guvernatori i Bankës
Qendrore të Kosovës, Fehmi
Mehmeti, ka pritur në takim
përfaqësuesit e Rrjetit të
Bizneseve të Diasporës
Shqiptare me seli në SHBA.
Ata patën një kërkesë
specifike për guvernatorin.
Kërkuan që të hapet një
bankë për pjesëtarët e
diasporës.
“Në takimin e zhvilluar u
diskutua mundësia e
investimit në sektorin bankar
të Republikës së Kosovës. Me
këtë rast, përfaqësuesit e
Rrjetit të Bizneseve të
Diasporës nga ShBA-ja
shprehën gatishmërinë për
fillimin e procedurave për
hapjen e bankës së diasporës
në Kosovë”, thuhet në
njoftim.
Nga ana tjetër guvernatori
Mehmeti mirëpriti këtë
iniciativë duke i informuar
më në detaje përfaqësuesit e
këtij rrjeti, me kërkesat
ligjore të BQK-së për
licencimin e një banke”.

(INSAJDERI, 10 prill)
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Ambasadorët nuk janë thjeshtë korrierë të shteteve të tyre. Ata,
më shumë se kaq, janë hallka e rëndësishme në mes të popujve
që ndajnë gjeografi e interesa të ndryshme. Sa më aktiv dhe më
të formuar kulturalisht të jenë ambasadorët, aq më të ngushta
janë edhe diferencat midis këtyre interesave. 

Në Shkup, tash e disa vite Kosova pati një përfaqësues mjaft
dinjitoz, që diplomacinë e këtij vendi e prezantoi jo thjeshtë nga
pozita e ambasadorit, por të një intelektuali, i cili vokacionin e hi-
storianit e kishte shkri në një përvojë e cila dallimet i kthente në
mirëkuptim, kurse paragjykimet në perceptim pozitiv. 

Historia e njohjeve personale me shumë personalitet publike
nga bota shqiptare këtu në Maqedoni, për Ylber Hysën filloi
qysh në vitet nëntëdhjetë, atëherë kur Prishtina vazhdonte të ish-
te piemonti socio-politik e kulturor i gjithë shqiptarëve të ish-Ju-
gosllavisë. Si biri i një shkrimtari të shquar të Kosovës, ai e kish-
te përvetësuar bukur mirë poetikën e narracionit
interkomunikues midis dy shoqërive shqiptare, që për rrethana
të shumta kishin qenë të detyruara të zhvillohen në ambiente të
ndryshme administrative. Më mirë se asnjëherë më pare, ky ko-
munikim madje u vendos në binarët e një protokolli shumë ak-
tiv, të cilin e kishte përpiluar jo pa mund ambasadori
Hysa,kuptohet në bashkëpunim me ekspertë reciprok të të dy
vendeve. 

Shkupi për shumë vite ishte bërë vorbull e interesimeve e prirje-
ve gjeopolitike, kurse diplomatët që shërbyen këtu, kush më
shumë e kush më pak, ishin munduar të marrin dhe të japin
përvoja, ndërkohë që Ylber Hysa ishte ndër të rrallët që dha in-
vencionin e tij intelektual dhe shkathtësinë e diplomatit për ta
ngritur në kuota të lakmueshme përfitimet që dilnin nga relacio-
net politike, tregtare, kulturore midis Maqedonisë e Kosovës.

Jo moti Republika e Kosovës ishte mikpritëse e kryeministrit të
Maqedonisë, Zoran Zaev, dhe ambasadori Hysa ishte hallka e
rëndësishme që i do ti japë kësaj vizite gjurmët e një protokolli
me efekte konkrete në përgatitjen teknike të mëse 12 marrëve-
shjeve, ratifikimi i të cilave pritet të ndodhë shumë shpejt, posa
të kthehen në normalitet turbulencat politike të të dyja vendeve. 

Sa here që do ta kalojmë (vetëm më letërnjoftim) kufirin Kosovë-
Maqedoni dhe sa herë që do ta shkelim autostradën që lidhë
këto dy vende, bashkë me vendkalimin Bellanocë-Staniq, që pri-
tet të hapet shumë shpejt edhe zyrtarisht, do të na kujtohet
ambasadori Ylber Hysa (mandati i të cilit pritet të përfundojë
këtyre ditëve), edhe kontributi i tij i drejtpërdrejt në çuarjen
përpara të këtyre projekteve me të cilat ai u mor gjatë shërbimit
diplomatik në Shkup.

Profili i ambasadorit Ylber Hysa nuk do të përmbyllet këtu, se-
pse karriera e tij është në ngritje, ashtu siç do të ngritet në nive-
le admirimi edhe respekti i shqiptarëve të Maqedonisë për rolin
dhe kontributin e tij në detektimin e adresave që e bëjnë më të
kollajtë komunikimin midis dy vendeve. 

Kredoja intelektuale
e ambasadorit Hysa

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

Emin AZEMI

Çfarë dihet për Herodotin?

DUKE PRITUR VENDIMIN PËRFUNDIMTAR PËR
NDËRHYRJE!
“Shkaktarët kryesorë të kësaj gjakderdhje kaq të
madhe në Siri janë vendet që kanë mbështetur
Asadin të qëndrojë në pushtet, pastaj vendet që
kanë ndihmuar ISIS-in të mbetet kaq gjatë në
skenën politike të Lindjes së Mesme, pastaj ato që
kanë financuar militantët e të gjitha rrymave fetare
dhe politike ndërluftuese atje, pastaj ato që nuk
kanë bërë sa duhet e që kanë pasur mundësinë të
bëjnë, dhe, natyrisht, vendet arabe të çeshit-
çeshitshme e laramane që janë katandisur si të
çmendura pas harxhimeve enorme të ndaluara
edhe me Kur'an. 
Që i bie se e gjithë bota është pjesëmarrëse në
tmerrin e Sirisë...!”, ka shkruar një status në
Facebook, teologu Mustafa Bajrami.

Si biri i një shkrimtari të shquar të
Kosovës, ai e kishte përvetësuar bukur
mirë poetikën e narracionit
interkomunikues midis dy shoqërive
shqiptare, që për rrethana të shumta
kishin qenë të detyruara të zhvillohen në
ambiente të ndryshme administrative
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Shkup, 10 prill - Partia më e madhe
opozitare VMRO-DPMNE e Hri-
stijan Mickovskit, një ditë para
seancës për votëbesim të Qeverisë
që do të mbahet sot (e mërkurë),
shpreson në mbështetjen e 61 de-
putetëve për ta rrëzuar, siç thonë
nga kjo parti, qeverinë kriminale të
Zoran Zaevit. "Deputetët e VMRO-
DPMNE-së dhe koalicioni janë të
përgatitur që me diskutim t’i dekla-
rojnë të gjitha faktet dhe argumen-
tet kundër qeverisjes 10 mujore të
Qeverisë aktuale", deklaroi koordi-
natori i VMRO-DPMNE-së, Dragan
Donev. Ai ka apeluar deri te të
gjithë deputetët që në votimin e
sotëm ta vendosin përpara intere-
sin e të gjithë qytetarëve të Maqe-
donisë dhe jo interesin personal
dhe atë të partisë.

"Nëse i kanë ato interesa, jam i
sigurt se do të kemi mbi 61 vota",
tha Danev. Por nga LSDM i janë
përgjigjur Danevit se deputetët e
kësaj partie në seancën për votë-
besimin e Qeverisë do t’ia kujtojnë
opozitës sundimin kriminal gjatë
dhjetë viteve të kaluara me në krye
Nikolla Gruevskin. 

"Deputetët e shumicës parla-
mentare në seancën e sotme do t'ia
rikujtojnë opozitës sundimin kri-

minal të VMRO-DPMNE-së në 10
vitet e kaluara, për çka dhe shteti
gjendet në këtë derexhe. Gjithash-
tu do t'ia kujtojmë opozitës se në
këto 10 muaj, Qeveria e Maqedo-
nisë i ka ndërmarrë të gjitha aktivi-
tet që t’i largojë politikat shkatër-
rimtare që me vite i kanë
udhëhequr qeveritë paraprake", tha
të martën Tomisllav Tuntev, shefi i
Grupit Parlamentar të LSDM-së. Ai,
po ashtu theksoi faktin se për par-
tinë e tij është dëshpëruese që një
parti politike e madhe si VMRO-
DPMNE të kërkojë justifikim dhe
të gjejë mënyrë të gabuar që
nëpërmjet interpelancës, të
kthehet në punën e Parlamentit. 

"Nëse kjo është dera e madhe
për kthim të VMRO-së në Parla-
ment, atëherë me të vërtetë jemi

pak të dëshpëruar. Kërkesa është
legjitime dhe në fakt na jep hapë-
sirë që t’i riafirmojmë të gjithë po-
litikat pozitive të Qeverisë në 10
muajt e kaluar", tha Tuntev. Ndry-
she, që pa filluar seanca - deputetët
e Lëvizjes BESA me kryetar Afrim
Gashi kanë deklaruar votën kundër
rrëzimit të Qeverisë. 

"Ne nuk do ta mbështesim këtë
iniciativë, por qëndrimin tonë do
ta themi në seancën e së mërkurës
parlamentare", tha deputeti nga kjo
parti, Rexhep Memedi. Përveç tre
deputetëve të Lëvizjes BESA,
kundër rrëzimit të Qeverisë pritet të
deklarohen edhe dy deputetë e Lë-
vizjes BESA me kryetar Bilall Kasa-
min, dy deputetë e PDSH-së, dy të
tjerë nga Aleanca për Shqiptarët
dhe nënkryetari i Parlamentit, Ve-

sel Memedi. Kjo lidhet edhe me
faktin se përveç ASH-së, dy BESAT
dhe PDSH aktualisht po zhvillojnë
negociata sekrete me partitë në pu-
shtet LSDM-BDI për përfshirjen e
mundshme në Qeverinë e Zaevit.
Përndryshe, kryeparlamentari Talat
Xhaferi seancën për mosbesim
ndaj Qeverisë me kërkesë të
VMRO-së e ka caktuar për sot, e
mërkurë në ora 11. Kjo iniciativë e
VMRO-së u nënshkrua nga 41 de-
putetë ndonëse grupi i saj parla-
mentar numëron 48 deputetë ak-
tualisht, kjo pasi tre deputetë të saj
dhanë kohë më parë dorëheqjen
nga koalicioni me VMRO-në.
Ndërkaq kryeparlamentari Xhafe-
ri pas një koordinimi që pati të
martën me përfaqësuesit e parti-
ve parlamentare, mori vendim që

të shtyhen tre seanca parlamenta-
re për të enjten, kjo për shkak të
seancës për votëbesimin e Qeveri-
së. Në seancën e 34-të është Ligji
reformues për gjykatat, në seancën
e 35-të janë plotësimet e Ligjit për
prokurori publike dhe Ligjit për
procedurë penale, në lexim të dytë,
ndërsa u caktua edhe seanca e 22-
të me një pikë të mbetur, ndryshi-
me dhe plotësime të Ligjit për
mbrojtje të dëshmitarëve, me pro-
cedurë të shkurtuar. U caktua edhe
seanca e 41-të me disa pika, të cilat
nuk janë nga pakoja e reformave.
Të gjitha këto pritet të vazhdojnë të
enjten, pasi të votohet për votëbe-
simin e Qeverisë që më gjasë nuk
do të kalojë për shkak se VMRO-së
shihet qartë që nuk i ka votat e 61
deputetëve.

Athinë, 10 prill - Shefi i diplomacisë
greke Nikos Koxias dje e filloi mini-
turin balkanik, ndërsa të enjten, 12
prill, në Ohër do të takohet me ko-
legun e tij të Maqedonisë, Nikolla
Dimitrov. Siç njoftoi korresponden-
ti i MIA-s nga Athina, udhëtimi i
Koxiasit tash për tash, zyrtarisht
nuk është komunikuar nga MPJ-ja
greke, por sipas informacioneve në
media, ministri i Punëve të Jashtme
të Greqisë sot (e mërkurë) do të
ketë takime në Beograd, të enjten
në Ohër, e pastaj në Prishtinë, pas
së cilës do të kthehet në Athinë.
Mediat greke komentojnë se taki-
mi më kritik nga të gjithë, është ai
me Dimitrovin në Ohër. Pikërisht
për këtë, gazetarët në Greqi, në ra-
portet, e vendosin theksin në taki-
min e ri të tretë me radhë pas 20
ditëve të shefave të diplomave të
Maqedonisë dhe Greqisë.

Mediat greke komentojnë[ se
dallimet janë të njëjta dhe të pan-

dryshuara, kanë të bëjnë me revi-
zionin e Kushtetutës, të erga om-
nes, respektivisht shtrirjes së për-
dorimit të emrit të ri, gjuhës dhe
identitetit, por shtojnë se edhe më
tej ekziston vullnet i ndërsjellë nga
dy palët për arritje të zgjidhjes. Në
edicionet kryesore të mbrëmshme

të televizioneve greke, gazetarët i
kanë transmetuar qëndrimet e
kryeministrit Zaev në intervistën
për MIA-n, si dhe deklaratën e
Koxiasit për Shpigelin gjerman.
"Ditë kritike për çështjen e Shkupit
me shumë fronte të hapura" është
titulli i artikullit të televizionit grek

Skaj, ndërsa gazetarët i komentuan
pikat për të cilat ekziston përputhje
e qëndrimeve dhe pikave, për të ci-
lat mbeten dallimet. Televizioni me
koment se nëse nuk arrihet marrë-
veshje deri te datat kritike 28-29
qershor kur është samiti i i BE-së
dhe 11-12 korrik kur do të mbahet

samiti i NATO, dy palët tashmë sh-
qyrtojnë plan alternativ për marrë-
veshje ndërkombëtare që Maqe-
donia do ta ndërlidh me NATO-n,
por pa patur status të anëtarit të
plotfuqishëm. "Në bisedimet e reja
në tryezë do të gjendet emri, revi-
zioni i Kushtetutës dhe udhërrëfye-
si për perspektivën euroatlantike
të ish-RJM-së, publikoi televizioni
grek Alfa. Televizioni Antena, ko-
mentoi se Koxias dhe Dimitrov do
të mbajnë takim me gjithë dalli-
met ekzistuese, por me vullnet të
ndërsjellë të shikojnë në praktikë,
nëse bisedimet do të marrin dina-
mikë të re.

Sipas portalit informativ 247,
bisedimet për emrin janë thelluar,
për shumë pika të palës greke është
arritur marrëveshje, por "ende ekzi-
ston dallim për çështjet e mëdha
që kanë të bëjnë me erga omnes,
në përcaktimin e saktë në emrin
dhe ndryshimin e Kushtetutës.

INTENSIFIKOHEN BISEDIMET PËR EMRIN

Koxias të enjten në Ohër, të premten në Prishtinë
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

INICIATIVA E VMRO-SË PËR VOTËBESIM TË QEVERISË ZAEV

Votëbesimi që mat forcat
Përveç tre deputetëve të
Lëvizjes BESA të Afrim
Gashit, kundër rrëzimit
të Qeverisë pritet të
deklarohen edhe dy
deputetët e Lëvizjes
BESA me kryetar Bilall
Kasami, dy deputetët e
PDSH-së, dy të tjerë nga
Aleanca për Shqip tarët
dhe nënkryetari i
Parlamentit, Vesel
Memedi

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 10 prill - Projektet e para të
Programi vjetor të Ministrisë së
Kulturës kanë filluar të realizohen,
edhe pse lista finale pritet të pë-
sojë ndryshime pas verifikimit të
ankesave gjatë kësaj periudhe. Ajo
që e dallon këtë program nga ai i
viteve të kaluara është jo vetëm
shuma e përgjithshme e financi-
mit të aktiviteteve dhe programe-
ve kulturore, por edhe transparen-
ca ndaj opinionit, me publikimin e
projekteve fituese dhe shumave të
ndara për realizimin e tyre. Nga kjo
rritje e buxhetit, kanë përfituar
edhe projektet që zhvillohen në
kuadër të kulturës shqiptare, insti-
tucionet, shoqatat, e aktorë të tjerë
të kulturës, sidomos në disa ve-
primtari kulturore, si Manifestime,
Art figurativ, Bashkëpunim
ndërkombëtar, Muzikë, Folklor,
apo Botime. Nëse i referohemi Pro-
gramit vjetor të vitit 2017 dhe shu-
mave të ndara vitin e kaluar, Mani-
festimet dhe Festivalet radhitet si
sektori me përqindjen më të lartë
të financimit (35 për qind), rreth 9

milionë denarë për 11 projekte, por
edhe numrin më të madh të tyre
(në vitin 2017 janë ndarë 3.2 mi-
lionë denarë). Arti figurativ radhi-
tet i dyti, jo vetëm për numrin dhe
shumën thuajse të trefishuar për
realzimin e projekteve, por edhe
për ekspozita të rëndësishme.
Projektet shqiptare në Artin figu-
rativ do të financohen me mbi 5.5
milionë denarë (vitin e kaluar u
ndanë mbi 1.4 milionë denarë).
Mes tyre mund të veçohet prezan-
timi i artistit Anri Sala (Shqipë-
ri/Francë) në Muzeun e Artit Ba-
shkëkohor më 18 prill, si pjesë një
prej ngjarjeve më të rëndësishme
për kulturën “All that we have in
common”, ku marrin pjesë artistët
më të spikatur nga bota. Ngjarje
të tjera me peshë janë edhe ekspo-
zita retrospektivë e Adem Kastra-
tit, ekspozitë e Ibrahim Kodrës, si
edhe koloni artistike, konferenca

ndërkombëtare, e ngjarje të tjera.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe
me Unesco, është një tjetër ve-
primtari në të cilën këtë vit projek-
tet shqiptare kanë tejkaluar mbi
dy herë shumat e akorduara një vit
më parë, nga rreth 4 milionë de-
narë në 2017, në mbi 9.2 milionë
denarë për këtë vit. Dallimin e
bëjnë financimet për aktivitete të
dy teatrove nacionalë, atë të Shku-
pit (mbi 1.1 milionë denarë), por
edhe ato që vitin e kaluar nuk kanë
qenë të financuara, si Teatri i Te-
tovës (mbi 1.4 milionë denarë), Ga-
leria e Artit të Tetovës, Qendra e
Kulturës në Dibër, e të tjera. Folklo-
ri është veprimtaria që do të mbë-
shtetet me mbi 6.3 milionë denarë
(vjet u financua me mbi 3.1 milionë
denarë). Aktivitetet më të rëndësi-
shme nga ky sektor janë Festivali
Këngë Jeho (1 milionë denarë), Fe-
stivali Folklorik Skupi, 39 vjetori i

ansamblit Ibe Palikuqi, Flaka e Ja-
narit, e të tjera. Projektet në Mu-
zikë këtë vit kanë marrë mbi 13,5
milionë denarë, thuajse dyfish më
shumë sesa vitin e kaluar. Projektet
kryesisht lidhen me manifestime
në zhanre të ndryshme muzikore,
muzikë klasike, xhaz, e lehtë, e të
tjera, ku më shumë se gjysma e ak-
tiviteteve janë performanca soli-
stike, kryesisht koncerte. Veprimta-
ria e Botimeve është një tjetër pikë
e Programit vjetor ku mbi 33 për
qind e buxhetit i është akorduar
botimeve në gjuhën shqipe. Këtë
vit janë ndarë mbi 61 milionë de-
narë, për dallim nga viti i kaluar ku
botimet shqiptare u financuan me
mbi 49 milionë denarë, ose mbi 27
për qind nga buxheti i përgjith-
shëm. Në Programin e këtij viti fi-
guron një veprimtari e re - Interdi-
siplinare, në të cilën numërohen
tetë projekte shqiptare, të finan-

cuara me afro 3 milionë denarë. 
Në Ministrinë e Kulturës ka fil-

luar procesi i shqyrtimit të anke-
save për të gjithë pjesëmarrësit në
Konkursin vjetor. Pritet që lista fi-
nale me projektet që do të reali-
zohen gjatë këtij viti do të ndry-
shojë me miratimin e disa
projekteve të refuzuara, shumave
të ndara për një pjesë, kryesisht
për institucione, e të tjera. (E.H)

Laura PAPRANIKU

Shkup, 10 prill - Ofertat tanimë të sh-
tuara akademike dhe politikat ma-
sovike në arsimin e lartë, prej vitesh
kanë ndryshuar edhe qasjen e in-
stitucioneve arsimore ndaj siguri-
mit të studentëve. “Ditët e hapura”,
prezantimi i ofertave akademike
nëpër panaire apo dhe forma të tje-
ra të ngjashme, siç duket nuk mjaf-
tojnë për të dhënë maksimumin e
mundshëm në kërkim të sa më
shumë studentëve. Kështu, krahas
ditëve të caktuara kur universitetet
hapin dyert për maturantët dhe
prindërit e tyre, një numër i madh i
universiteteve detyrohen të ndër-
marrin edhe fushata tjera promo-
cionale, duke shkuar vetë tek matu-
rantët, nga qyteti në qytet, madje
duke kapërcyer edhe kufijtë dhe
duke shkuar deri në Preshevë. Në
takimet e drejtpërdrejta më nxënë-

sit e shkollave të mesme, ekipet e
posaçme të universiteteve prezan-
tojnë në detaje drejtimet e progra-
meve studimore që ofrojnë,
mundësitë për përfitimin e bursave,
kualifikimet, përgatitjet profesio-
nale si dhe perspektivën e studime-
ve përkatëse. Në Universitetin e Te-
tovës (UT) takimet nëpër shkollat e
mesëm i konsiderojnë si një dety-
rim që ata e ndjenë ndaj popullatës
shqiptare. 

“Duke marrë parasysh faktin se
UT-ja është institucioni kombëtar i
themeluar me kontributin e vetë
qytetarëve shqiptarë, ndejmë obli-

gimin që të japim kontributin tonë
për maturantët që ata të zgjedhin
drejtimin dhe profesionin e duhur
duke i këshilluar të zgjedhin drejti-
met sipas aftësive që posedojnë”,
pohon Ibrahim Neziri nga Zyra për
çështje arsimore e UT-së. Të martën,
ekipi i këtij universiteti ishte në taki-
me me nxënësit e shkollave të me-
sme të Kumanovës, ndërsa Neziri
thotë se deri tani kanë realizuar
takime me maturantët e Tetovës,
Shkupit, Gostivarit, Dibrës, Strugës,
Kërçovës dhe Zhitoshës. Ditëve në
vijim do të vazhdojnë takimet me
maturantët në Manastir dhe Pre-

shevë, plotëson më tej ai, duke sh-
tuar se do të organizohen patjetër
edhe “Ditët e hapura” dhe ku matu-
rantë nga të gjitha qytetet mund të
vijnë vizitojnë hapësirat e kampusit
universitar në Tetovë dhe të marrin
përgjigje për gjithçka lidhet me stu-
dimet në UT. 

Në 13 fakultetet e UT-së ofrohen
rreth 150 programe studimore të
shkencave të ndryshme: shoqëro-
re, mjekësore, matematike-natyro-
re, të zbatuara, bioteknike, e kështu
me radhë. Afati i parë i regjistrimit
për vitin akademik 2018/2019 do të
jetë nga 14 deri 17 gusht, ndërsa afa-

ti i dytë nga 27 deri më 31 gusht. Pre-
zantimi i ofertës akademike të UT-
së ka nis në datën 3 prill dhe do të
vazhdojë deri para “Ditëve të hapu-
ra në UT”. Krahas prezantimit të ku-
shteve, mundësive, llojeve të pro-
grameve dhe cikleve të studimit, në
takimet me maturantë është folur
edhe për organizimin e seminareve,
simpoziumeve, debateve dhe kon-
ferencave shkencore. Përgjegjësi i
Zyrës për arsim në UT, Ibrahim Ne-
ziri, thotë se rëndësi e veçantë i
është kushtuar edhe programeve
ndërkombëtare për mbështetjen e
arsimimit të të rinjve, si Erasmus
Plus, Fulbright, Mevlana, e të tjera
dhe gjithashtu është folur edhe për
aktivitetet e lira studentore, të cilat
organizohen nga Parlamenti Stu-
dentor. Maturantët janë njoftuan
edhe me mundësitë që Universite-
ti i Tetovës i ofron për studentët e
dalluar, si dhënia e bursave nga vetë
Universiteti, mundësitë e përfitimit
të bursave nga Ministria e Arsimit, si
dhe nga fondacione të ndryshme
nga vendi dhe jashtë. Aktualisht, në
të tria ciklet e studimeve, në UT
numërohen rreth 12.300 studentë
aktiv, ndërsa vitin që shkoi u regji-
struan rreth 2500 studentë. 

VITI 2017 
Manifestime dhe Festivale
3.200.000 milionë denarë
Arti Figurativ 1.420.000 milionë
denarë
Muzikë 6.160.000 milionë denarë
Folklor 3.180.000 milionë denarë 
Botime 49.360.000 milionë de-
narë
VITI 2018 
Manifestime dhe Festivale
8.900.000 milionë denarë
Folklor 6,360,000 milionë denarë 
Muzikë 13.518.800 milionë de-
narë 
Botime 61.303.000 milionë de-
narë
Arti Figurativ 5.515.000 milionë
denarë

2017-2018, MË SHUMË PARA PËR PROJEKTET SHQIPTARE 

Programi 2018, financim ndryshe për kulturën 
Ajo që e dallon këtë program nga ai i viteve të kaluara është jo vetëm shuma
e përgjithshme e financimit të aktiviteteve dhe programeve kulturore dhe
transparenca ndaj opinionit, por edhe totali që këtë vit ndahet për projektet
që lidhen me kulturën shqiptare

Koha
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FILLOJNË FUSHATAT PROMOCIONALE TË UNIVERSITETEVE

Shkollë më shkollë 
për të kërkuar studentë 

Të martën, ekipi për
promovimin e ofertës
akademike të UT-së ishte
në takime me
maturantët e
Kumanovës, ndërsa
sikurse tregon
përgjegjësi i Zyrës për
çështje arsimore,
Ibrahim Neziri, janë
realizuar takime edhe me
nxënësit e shkollave të
mesme të Tetovës,
Shkupit, Gostivarit,
Dibrës, Strugës, Kërçovës
dhe Zhitoshës

Koha
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E shtyp ekskavatori,
vdes punëtori i
Llakavicës
Një burrë dyzet e gjashtë vjeçar nga fshati
Llakavicë ka vdekur kur gjatë rregullimit të
ekskavatorit makinerik, është zënë në pje-
sën e gjoksit mes dy pjesëve lëvizëse. Fatke-
qësia është denoncuar në polici dje në orën
14:10, ndërsa ka ndodhur në fshatin Bello-
vishtë të Gostivarit. Siç kumtoi MPB, mjeku
i Ndihmës së shpejtë në Gostivar e ka kon-
statuar vdekjen e 46 vjeçarit A.R., ndërsa
kontroll në vendin e ngjarjes kanë kryer
Prokurori publik dhe ekipi policor nga Sta-
cioni policor Gostivar, si dhe inspektori i
punës nga Inspektorati shtetëror i punës.
Pas urdhrit të Prokurorit publik, trupi i të
vdekurit është dërguar për autopsi.

Vdes një
paraglajderist 
në Gjevgjeli
M.Q. (47) nga f. Mërzenci - Gjevgjeli i cili ka
qenë anëtar i Klubit për sporte ekstreme,
dje është gjetur i vdekur mbi f. Sermin -
Gjevgjeli, në afërsi të manastirit "Shën
Ilija". Siç kumtoi MPB, ngjarja është para-
qitur dje, pasdite në orën 15:00. "Njëherit,
M.Q., pas zbritjes me paraglajder, i është
keqësuar gjendja dhe pas një kohe të
shkurtë ai ka vdekur. Nga ana e mjekut të
Ndihmës së shpejtë mjekësore është kon-
statuar vdekja", kumton MPB. Kontroll në
vendin e ngjarjes kanë kryer Prokurori pu-
blik dhe ekipi nga Stacioni policor Gjevgje-
li. Pas urdhrit të Prokurorit publik trupi i të
vdekurit është dorëzuar për autopsi.

Shkup, 22 aksidente
me 12 të lënduar
Një shofer i motoçikletës është lënduar
më rëndë në një prej 22 aksidenteve rrugo-
re gjatë fundjavës së vazhduar festive në
rajonin e SPB Shkup. Në shtatë aksidente
më lehtë janë lënduar 11 persona, ndërsa
në 14 aksidente është shkaktuar dëm ma-
terial. Nga MPB-ja informojnë se në
fundjavën e vazhduar festive, policia rru-
gore ka zbuluar dhe sanksionuar një
numër të madh të kundërvajtjeve. Njëzetë
e një shofer kanë lëvizur me shpejtësi më të
madhe se e lejuara, nëntë shoferë kanë ka-
luar në udhëkryq në dritën e kuqe të se-
maforit, dy shoferë nuk u kanë dhënë për-
parësi kalimi këmbësorëve në vijat e
shënuara për ta dhe pesë shoferë për rresh-
tim të papërshtatshëm. Janë sanksionuar
edhe dy këmbësorë të cilët kanë kaluar ja-
shtë vijave të shënuara për këmbësorë. Nga
komunikacioni janë përjashtuar dy sho-
ferë të cilët e kanë drejtuar automjetin nën
ndikimin e alkoolit, 44 shoferë para se të
marrin të drejtën e drejtimit të automjetit
motorik dhe tre shoferë fillestarë. Janë ha-
sur edhe 79 automjete të parkuara në
mënyrë të papërshtatshme. Me ndihmën e
automjetit special karrotreci, janë larguar
30 automjete. (O.Xh)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 10 prill - Kryeparlamentari Talat Xha-
feri të martën para Gjykatës Penale të
Shkupit, për herë për ta publikisht i ka për-
shkruar përjetimet nga ngjarjet e 27 prillit,
ku më së rëndi pësoi kreu i Aleancës për Sh-
qiptarët, Ziadin Sela. Në cilësinë e dësh-
mitarit, në procesin gjyqësor kundër dhjetë
sulmuesve të dyshuar që rrahën keq de-
putetin Sela, kryeparlamentari Xhaferi tre-
goi në detajet të gjitha zhvillimet që
ndodhën atë ditë në sallën e konferencës
për shtyp në Parlamentin e Maqedonisë. 

"Pasi u futëm në sallën e konferenca
shtypi, unë u ndala para foltores dhe fillo-
va të jap deklaratë. Paralelisht e shikoja
edhe monitorin, i cili i transmetonte
pamjet para hyrjes së Parlamentit. Për një
kohë të shkurtër, sulmuesit e dhunshëm
futen brenda dhe për disa çaste u gjendën
para dyerve të sallës për konferenca. Një
pjesë e sigurimit, kryesisht truprojet e
mandatarit të atëhershëm, Zoran Zaev, ish-
ministrit të Punëve të Brendshme, Oliver
Spasovki dhe disa pjesëtarë të sigurimit të
Parlamentit, nuk lejonin që turma të futet
brenda sallës. Mirëpo, për shkak të presio-
nit të madh, turma arriti të hyjë brenda.
Një pjesë tjetër edhe nga ballkoni i sallës.
Kështu qe me të hyrë brenda, ata i filluan
edhe sulmet ndaj deputetëve", tha Xhafe-
ri duke ju përgjigjur pyetjeve të prokurorit
publik, Darko Jakimovski.

Faktin se pse turma e dhunshme nuk ka
arritur menjëherë deri tek ai dhe deputeti
Sela, Xhaferi theksoi se deputetët e LSDM-
së dhe sigurimet e tyre, i kishin vendosur në
prapavijë deputetët shqiptarë dhe në këtë
mënyrë, ai kishte arritur vetëm të dëgjojë,
por jo edhe të shoh personat që i kishin
kërcënuar për jetë të gjithë deputetët e
pranishëm në sallën e konferencave në Par-
lament. "Kjo është fundi për ju, të gjithëve
do t’ju vrasim, tradhtarë..." e kërcënime të
ngjashme, siç tha dëshmitari Xhaferi, vazh-
dimisht janë përsëritur nga sulmuesit.

Turma e dhunshme e 27 prillit, sipas
kryeparlametarit Xhaferi, pas hyrjes në sal-
lën e konferencave, kërcënimet më të
mëdha ua kishin adresuar deputetëve Zo-
ran Zaev, Radmilla Shekerinska, Oliver Spa-
sovki dhe Ziadin Selës. 

"Gjatë kësaj kohë, pasi që qëndroja në
prapavijë të deputetëve tjerë, kisha
mundësi të komunikoja me familjen dhe

mediat përmes telefonit. Afër meje vazhdi-
misht ishte edhe deputeti Sela. Me një çast,
përderisa bisedoja në telefon, me t’u kthyer
e pash se Sela nuk ishte aty. Përshtypja e
parë që e mora ishte se ndoshta dikush nga
sigurimi kishte arritur ta evakuojë dhe ta
nxjerrë jashtë. Mirëpo, pas disa çasteve, një
person i cili qëndronte para Zaevit dhe të
tjerëve filloi të bërtasë se fati i Selës na pret
të gjithë, duke bërë me dorë se është likui-
duar. Dhe këtu e kuptova se deputeti Sela
nuk është mirë", nënvizoi Xhaferi në proce-
sin gjyqësor kundër dhunuesve të depute-
ti Ziadin Sela.

Sulmi dhe hedhja e gjësendeve të ndry-
shme, sipas Xhaferit, ka zgjatur më tepër se
një orë, derisa njëri prej truprojave të depu-
tetëve të LSDM-së nuk ka shtënë me armë
zjarri në ajër dhe kësisoj turma e dhunsh-
me është vetëdijesuar dhe larguar disa me-
tra prapa, deri në ardhjen e policëve, të

cilët i kanë evakuuar nga salla e konfe-
rencës për shtyp. Tutje, ai shtoi se ministri
i atëhershëm i Shëndetësisë, Nikolla Di-
mitrov, i ka njoftuar se Sela dhe Shekerin-
ska janë rëndë të lënduar dhe se të njëjtit
janë dërguar për kurim në Qendrën Kli-
nike në Shkup. Ndryshe, ai shtoi se perso-
nat me maska në kokë e të cilët kanë qën-
druar në sallën e konferencës për shtyp, e
kanë koordinuar turmën e dhunshme dhe
të njëjtit kanë mbajtur çanta, respektivi-
sht sipas Xhaferit, në këtë sallë doemos të
kishte pasur kamera xhirimi që i kanë in-
cizuar të gjitha zhvillimet e 27 prillit. Dë-
shmitarë tjerë të cilët u paraqitën në
seancën gjyqësor për rastin Sela ishin
edhe ministri i Informatikës, Damjan
Mançevski dhe deputeti Aleksandar Ki-
racovski. Më 16 maj, në cilësinë e dëshmi-
tarit, për rastin Sela, pritet të paraqitet de-
puteti Muhamed Zekiri.

TALAT XHAFERI DËSHMITAR NË RASTIN E SULMIT TË ZIADIN SELËS

Sulmuesit deshën 
t'i vrasin deputetët 

"Kjo është fundi për ju, të gjithëve do t’ju vrasim,
tradhtarë..." e kërcënime të ngjashme, siç tha
Talat Xhaferi, vazhdimisht janë përsëritur nga
sulmuesit. Turma e dhunshme e 27 prillit, sipas
kryeparlametarit, pas hyrjes në sallën e
konferencave, kërcënimet më të mëdha ua kishin
adresuar deputetëve Zoran Zaev, Radmilla
Shekerinska, Oliver Spasovki dhe Ziadin Selës

XHAFERI I NJOHU SULMUESIT E DEPUTETËVE 

Ndonëse deputetët e LSDM-së i kishin
vendosur prapa deputetët shqiptarë,
kryeparlamentari Talat Xhaferi tha se pas
prishjes së kordonit që e mbronte derën e
sallës për konferenca, kishe mbajtur
mend disa persona, pesë për të cilëve janë
të akuzuar për sulmin ndaj Ziadin Selës.
Ai të martën, duke i potencuar me gisht,
nënvizoi se Stojan Pavllovski, Andrej
Micov, Nikollçe Dimitrievski, Kire
Gjerogjievski dhe Oliver Osakovski, ishin
personat të cilët ndër të parët u futën në
sallën ku ai e mbante takimin me

gazetarë. "Në mesin e atyre që u futën në
sallën për konferenca, me përgjegjësi
deklaroj se ishin një pjesë e të akuzuarve
që për momentin janë në këtë sallë. Ato
çaste ende nuk ishte i vendosur kordoni i
deputetëve dhe pata mundësi të shohë.
Pikërisht këta ishin të parët që filluan t’i
sulmojnë deputetët", tha Xhaferi në
pyetjet e parashtruar nga avokati Abdul
Abdyli, i autorizuar i Ziadin Selës.
Megjithatë, ai tha se nuk i kishte parë
personat që e kishin sulmuar deputetin
Sela. 

Koha



Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 10 prill - Drejtoria e të
Ardhurave Publike do të bllokojë
me dhjetëra mijë firma për shkak
të vonesave në pagesën e taksës
radiodifuzive. DAP ju ka dërguar
paralajmërime kompanive se në
rast të mos-pagesës së këtij detyri-
mi të vlefshëm disa miliona euro,
do të paguajnë krahas borxhin
themelor, edhe harxhimet për zh-
bllokimin e llogarive. Kompanitë
kanë borxh prej disa miliona euro
në emër të taksës së vjetër së ra-
diodifuzionit e cila edhe zyrtarisht
u anulua nga qeveria e re në shta-
tor të vitit të kaluar. Megjithatë
borxhi i vjetër ndaj DAP akoma
është aktual dhe nuk vjetrohet, an-
daj edhe duhet të paguhet. Në
ndërkohë, prej tetorit të muajit të
kaluar, qytetarët dhe kompanitë

më nuk kanë borxh të paguajnë
kompensimin për televizionin,
pasi deputetët me 70 vota për mi-
ratuan ndryshimet në Ligjin për
shërbime audio dhe audio vizuale.
Dispozitat e reja ligjore para-
shikojnë që të ardhurat që deri tani
Radio Televizioni i Maqedonisë i
ka fituar përmes grumbullimit të
kësaj takse, në të ardhmen të kom-
pensohen me të holla buxhetore.

Nga Drejtoria për të Ardhura
Publike disa herë kanë sqaruar për
opinionin se taksa radiodifuzive
duhet të paguhet deri në muajin
shtator të vitit 2017, ndërsa kanë
apeluar tek qytetarët dhe kompa-
nitë që të paguajnë borxhet e
mbetura për këtë kompensim. 

"Qytetarët dhe bizneset kanë
obligim të shlyejnë të gjitha
borxhet e mbetura në bazë të ven-
dimeve për pagesën e taksës ra-
diodifuzive për periudhën janar
2011 deri në shtator të vitit 2017.
Për të gjitha rastet e tjera specifike
, me qëllim të mbylljes së rregullt

të kartelave financiare që DAP i
udhëheq për obliguesit e taksës
radiodifuzive qoftë qytetarët apo
firma, do të publikohen informa-
cione shtesë në ueb faqen e DAP”,
thonë nga DAP. 

Në ndërkohë , ekspertët eko-
nomik vlerësojnë se ka më shumë
arsye të vonesës apo edhe refuzi-
mit të pagesës së taksës radiodi-
fuzive në Maqedoni. Sipas tyre,
zhagitja e pagesës së taksës radio-
difuzive në Maqedoni vjen për
shkak të dilemës së takspaguesve
se çka fitojnë me pagesën e saj.
Kontestohet edhe absurditeti i pa-
gesës së saj nga ana e një ferme
lope që nuk përkon me natyrën e
veprimtarisë bujqësore. Ekonomi-
stët thonë se është absurde që një
fermë lopësh të paguajë atë. Pro-
blem është edhe mungesa e kul-
turës ballkanase për pagesën me
kohë të borxheve të ndryshme.
"Është krijuar një mosbesim tek
qytetarët , por edhe tek bizneset
se sa në të vërtetë fitojnë diçka me

pagesën e këtij detyrimi ligjor si
dhe për mënyrën se për çka
harxhohen konkretisht këto të hol-
la qoftë edhe për një pagesë prej
tre euro në muaj. E dyta shtrohet
edhe çështja , nëse ka qenë e kup-
tueshme se qytetarët duhet të pa-
guajnë për taksën radiodifuzive,
atëherë pse një qumështore , apo
një punëtori e thjeshtë apo një dy-
qan i vogël duhej të paguajë këtë
detyrim ligjor për shkak se pagesa
e saj nuk përkon për shembull me
përpunimin e qumështit apo
prodhimtarinë e ushqimit .Të
gjitha këto shkaqe, më vonë kanë
rritur edhe mllefin për pagesën e
taksës radiodifuzive", thotë profe-
sori universitar Mislim Zendeli.

Sipas tij, problem me vonesën
e pagesës radiodifuzive, por edhe
mospranimin e pagesës së saj
mund të shpjegohen edhe me tra-
ditën e vjetër ballkanase dhe jo
vetëm të Maqedonisë të mos-pa-
gesës me kohë të borxheve të
ndryshme. Problem jo i vogël në
këtë drejtim është edhe fakti se
taksapaguesit e rregullt shpesh
injorohen dhe dënohen, ndërsa
biznesi informal nuk i nënshtrohet
asnjë pagese shton më tej Zende-
li. Ndryshe, edhe në vitet e kaluara
nuk kanë munguar apelet e DAP
që qytetarët të paguajnë borxhet e
mbetura të taksës radiodifuzive
për shkak se në të kundërtën do
t’ju bllokohen llogaritë. Për çdo
vite edhe nga qyteti i Shkupit ape-
lojnë tek qytetarët që të paguajnë
me kohë tatimin e pronës me qël-
lim që të mos ju bllokohen lloga-
ritë e tyre.

Shkup, 10 prill - Ministri i Ekonomi-
së, Kreshnik Bekteshi, gjatë vizitës
zyrtare në Emiratet e Bashkuara
Arabe, dje u takua me Ministrin e
Ekonomisë të Emirateve të Ba-
shkuara Arabe, Sulltan bin Said Al
Mansuri. Takimi i Bekteshit me Al
Mansurin u zhvillua në margjinat e
edicionit të tetë të Samitit Vjetor të
Investimeve në Dubai, Emiratet e
Bashkuara Arabe, që po mbahet
nën patronazhin e Madhërisë së
Tij, Sheik Mohamed Bin Rashid Al
Maktum, nënkryetar i EBA dhe
Kryeministër i Dubait. 

Bekteshi para ministrit Al Man-
suri prezantoi gjendjen e përgjith-
shme ekonomike dhe mundësitë e
investimeve në Republikën e Ma-
qedonisë, ndërsa nga aspekti i ba-
shkëpunimit tregtar midis dy ven-

deve, vlerësoi se ka kapacitet për
intensifikimin e tij, në drejtim të
rritjes së shkëmbimit tregtar, por
gjithashtu edhe në drejtim të
rritjes së numrit të turistëve në të
dy vendet. Në këtë drejtim, Bekte-

shi dhe Al Mansuri theksuan ne-
vojën për nënshkrimin e një me-
morandumi bashkëpunimi në fu-
shën e turizmit, i cili do të
përcaktojë hapat për intensifiki-
min e mëtejshëm të bashkëpuni-

mit në këtë sektor të rëndësishëm
ekonomik, duke pasur parasysh se
Maqedonia ka një listë të destina-
cioneve që do të ishin tërheqëse
për turistët nga Emiratet e Ba-
shkuara Arabe.  Me qëllim të inku-

rajimit të investimeve nga Emira-
tet e Bashkuara Arabe në Repu-
blikën e Maqedonisë, dy ministrat
propozuan nënshkrimin e një
marrëveshjeje për mbrojtjen e in-
vestimeve midis dy vendeve, ndër-
sa Ministri Bekteshi ftoi Ministrin
Al Mansuri në një vizitë kthyese,
propozim ky që u mirëprit nga ko-
legu i tij. 

Në kuadër të vizitës zyrtare në
Emiratet e Bashkuara Arabe, ku
është duke u zhvilluar Edicioni i
tetë i Samitit Vjetor të Investimeve
në Dubai, ministri Bekteshi u takua
edhe me disa investitorë të intere-
suar dhe në kuadër të samitit të
investimeve paraqiti mundësitë e
investimeve në Republikën e Ma-
qedonisë dhe gjendjen ekonomike
të vendit.

Në Maqedoni
nuk ka domate
të pasigurta 
nga Turqia
Shkup, 10 prill - Në Maqedoni
nuk janë importuar domate të
pasigurta nga Turqia, kumtoi
Agjencia për Ushqim dhe Vete-
rinari (AUV). Agjencia, si  pikë
kontakti  në Sistemin për para-
lajmërim të shpejtë të ushqimit
të pasigurt dhe ushqimit për
kafshë të BE-së, nuk ka marrë
kurrfarë njoftimi për import të
domateve të pasigurta nga Tur-
qia në tregun e Maqedonisë.
Shërbimet inspektuese bëjnë
kontrolle të vazhdueshme të
dërgesave me perime të cilat
importohen dhe ato lëshohen
në treg  vetëm pas marrjes së
konstatimit nga analizat e krye-
ra laboratorike me të cilat kon-
firmohet  se nuk përmbajnë pe-
sticide ose materie të tjera të
dëmshme mbi  koncentrimet e
lejuara maksimale. "Rregullisht
kontrollohet edhe tregu vendor,
qendrat distribuive, si dhe kapa-
citetet e përpunuara. Në
mënyrë plotësuese, qarkullimi
me perime kontrollohet në sua-
za të  kontrolleve në dyqanet e
përziera të cilat përfshijnë edhe
tregti me këtë lloj të prodhimta-
risë", theksojnë nga AUV. Nga
fillimi i vitit deri tani nga Turqia,
Greqia, Shqipëria dhe Italia janë
importuar 264 dërgesa me do-
mate në sasi prej 2.547.581 kg.
Përveç, kontrolleve të rregullta
inspektuese, sipas rekomandi-
meve të BE-së, AUV nga viti
2012 e zbaton edhe Programin
për monitorimin e sigurisë së
ushqimit qëllimi i së cilës është
përcaktimi i pranisë eventuale
dhe të koncentrimeve të konta-
minimeve në ushqim, si dhe
evaluimi i ndikimit të tyre ndaj
shëndetit të njeriut. 

BEKTESHI NË SAMITIN VJETOR TË INVESTIMEVE NË DUBAI

Turizëm me Emiratet e Bashkuara Arabe
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PASOJAT E TAKSËS RADIODIFUZIVE 

Lopët nuk shikojnë televizor,
por taksa duhet paguar!
Ekspertët ekonomik
vlerësojnë se vonesa
apo refuzimi i pagesës
së taksës radiodifuzive
në Maqedoni vjen për
shkak të dilemës së
taksapaguesve se çka
fitojnë me pagesën e
saj. Edhe një fermë
lopësh ishte futur në
listën e taksapaguesve,
ndonëse aty nuk kishte
shikuar askush
televizor

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 10 prill - Maqedonia në vitet
e fundit shënon ulje të papunësisë,
nga njëra anë. dhe rritje ekono-
mike që nuk arrin as 2.5 për qind
më mesatare në pesë vitet e fundit,
në anën tjetër. Shkalla e papunësi-
së në Maqedoni në gjashtë vitet
është ulur për afër 7 për qind, ose
për afër 70 mijë persona. Të dhë-
nat e Entit të Statistikës tregojnë se
papunësia në fund të vitit 2013 ish-
te 28.6 për qind për tu zvogëluar në
21.9 për qind në fund të vitit 2017.
Nga ana tjetër numri i të papunë-
ve në fund të vitit 2013 ishte
275.225 persona për tu zvogëluar
në 208 486 persona në fund të vitit
2017. Gjithashtu, në vitin 2017
është shënuar minus 0.4 për qind
rritje ekonomike, në vitin 2016 shë-
nohet rritje prej 2.4 për qind, në
vitin 2015 rritje prej 3.9 për qind, në
vitin 2014 rritje prej 3.6 për qind
dhe në vitin 2013 - 2.9 për qind. Me
fjalë të tjera në vitet e kaluara,
2013-2018 është shënuar rritje eko-
nomike mesatarisht prej 2.5 për
qind. 

Ekonomistët thonë se shpërn-
gulja e madhe e popullatës së re
jashtë shtetit, punësimet në admi-
nistratë , regjistrimet masovike në
fakultet, puna në të zezë, si dhe fa-
brikat e investitorëve të huaj, janë
shkaqet kryesore të dy proceseve
kundërthënëse si ulja e shpejtë e
papunësisë në raport me rritjen e
dobët ekonomike që nuk krijon aq
shumë vende të reja të punës. 

Gjithashtu fuqia punëtore an-
gazhohet në mënyrë të përkohsh-
me përmes punës sezonale ose në
mënyrë të përhershme në tregun
evropian të punës si profesionist
të lëmive të ndryshme që gjithash-
tu ka zvogëluar numrin e të pa-
punëve në Maqedoni. 

Në vitet e kaluara , shtylla e
rritjes ekonomike në vend së ba-
shku me konsumin vendor dhe ek-
sportin e kompanive të huaja në
zonat e lira ekonomike ishte ndër-
timtaria që në vitin 2017 shënoi rë-
nie të madhe. Vlerësohet se nevoji-
tet që industria përpunuese dhe
ushqimore ndër të tjerash të jenë
bartëse të ekonomisë për të pasur
një ekonomie stabile që do të hapë
edhe vende të reja pune .

Në ndërkohë, edhe analizat e
Bankës Botërore kanë treguar
dobësitë e ekonomisë vendore të
mos krijimit të më shumë vendeve
të punës nga ana e fabrikave ven-
dore . “Pavarësisht nga ngadalësi-
mi i aktivitetit ekonomik, punësimi
vazhdoi të rritet dhe papunësia të
reduktohet. Punësimi u rrit me 2.5
për qind në terma vjetorë në vitin
2016 dhe me 2.7

për qind në gjysmën e parë të
vitit 2017, pjesërisht për shkak të
stimulimit fiskal përmes të cilit u
krijuan më shumë se 14,000 vende
pune. Shumica e vendeve të punës
të krijuara, ishin në tregtinë me

shumicë dhe pakicë për shkak të
rritjes së konsumit privat, ndërsa
vendet e tjera të punës u krijuan në
shërbimet e transportit dhe sek-
torët e prodhimit të lidhur ngushtë
me kompanitë e mbështetura nga
Investimet e huaja direkte, të cilat
përfitojnë nga përjashtimet nga
tatimet dhe nga përkrahja e qeve-
risë. Vendet e punës në ndërtim u
reduktuan në linjë me zhvillimet
në sektor”, tregon Raporti i fundit i
Rregullt Ekonomik për Ballkanin
Perëndimor i Bankës Botërore. 

Analiza më tej shton se shkalla
e papunësisë ra në një nivel të ulët
historik prej 22.8 për qind në gjy-
smën e parë të vitit 2017, pjesërisht

për shkak se më pak qytetarë
morën pjesë në forcën e punës. Rë-
nia e pjesëmarrjes mund të jetë
rezultat i punëtorëve të papunë të
cilët janë dekurajuar duke lënë tre-
gun e punës, dhe një pjesë duke
emigruar në vende të tjera. Sipas
raportit , brengos fakti se
përkundër programeve të targe-
tuara të qeverisë, shkalla e pa-
punësisë së të rinjve është ende e
lartë në 46 për qind, siç është edhe
papunësia afatgjatë në nivel 81 për
qind.

Ndryshe, edhe regjistrimi ma-
sovik i të rinjve nëpër fakultete si
dhe punësimet në administratën
shtetërore, gjithashtu ndikojnë në
uljen e papunësisë dhe rritjen e
numrit të punësuarve . Vetëm në
129 ndërmarrje publike në tërë
Maqedoninë shënohet dyfishimi i
të punësuarve në 17.872 persona
në raport me 10 vite më parë tre-
gon regjistri i të punësuarve në
sektorin publik.

Nga ana tjetër, në dhjetë vite e
fundit është dyfishuar numri i stu-
dentëve në Maqedoni me hapjen e
universiteteve private ashtu edhe
shtetërore. Studentët e këtyre
fakulteteve nuk bëjnë pjesë në
shkallën e papunësisë, andaj më
mijëra studentë vlerësohet se do të
ishin në listën e të papunëve, në
rast se nuk do të regjistroheshin të
vijojnë arsimin e lartë. 

Shkup, 10 prill - Shkupi do të jetë
nikoqir i Samitit të parë digjital
për Ballkanin Perëndimor që do
të mbahet  më 18 dhe 19 prill me
pjesëmarrje të shefave të Qeveri-
ve të Ballkanit perëndimor, mini-
stra përgjegjës për agjendën
digjitale nga vendet e rajonit dhe
vendet anëtare të BE-së, të cilat
marrin pjesë në Procesin berlinas,
Komisioni Evropian dhe nga Kë-

shilli për bashkëpunim rajonal
(RCC). Siç kumtoi Ministria e Sho-
qërisë Informatike dhe Admini-
stratë, në forum pjesëmarrje do
të kenë edhe përfaqësuesit e TI
industrive dhe bizneseve, akade-
mikë, të rinj, me qëllim që të rea-
lizohen rezultate të dukshme në
platformën digjitale për këmbim
të ideve dhe propozimeve. Mini-
stria e Shoqërisë Informatike dhe

Administratës, Ministria e Punëve
të Jashtme dhe Qeveria do të jenë
organizatorë të Samitit në Shkup,
në bashkëpunim me Këshillin për
bashkëpunim rajonal dhe Qeve-
ritë tjera nga Ballkani perëndi-
mor, nga KE-ja dhe Ministria fede-
rale gjermane për Çështje
Ekonomike dhe Energji. Në Sami-
tin digjital për Ballkanin Perëndi-
mor 2018 janë parashikuar panel

diskutime në më shumë tema si:
lidhshmëria digjitale; integrimi i
ekonomive të Ballkanit Perëndi-
mor në tregun e vetëm digjital;
përmirësimi i sajber sigurisë;
lidhshmëria e shkathtësive digji-
tale; digjitalizimi i industrisë dhe
diskutimet interaktive mes qeve-
rive, akademikë, ndërmarrje, ino-
vatorë, organizata qytetare, orga-
nizata rinore etj. Pjesë e

rëndësishme e Samitit do të jetë
edhe EKSPO digjitale, e  cila, si-
pas organizatorëve, paraqet
mundësi të vetme për kompanitë
në industrinë digjitale nga rajoni
dhe më gjerë t'i prezantojnë
prodhimet dhe shërbimet e tyre
inovative, por, gjithashtu, edhe të
njoftohen dhe të lidhen me part-
nerët potencialë nga sektori qe-
veritar dhe i biznesit.

Shkupi nikoqir i Samitit të parë digjital për Ballkanin perëndimor
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DY PROCESEVE KUNDËRTHËNËSE PO NDODHIN NË MAQEDONI

Ekonomistët thonë se
shpërngulja e madhe,
punësimet në
administratë,
regjistrimet në fakultete,
puna në të zezë, si dhe
fabrikat e investitorëve të
huaj, janë indikatorët
kryesorë të procesit
kundërthënës: ulja e
shpejtë e papunësisë në
raport me rritjen e dobët
ekonomike 

BB: SI U KRIJUAN
VENDET E REJA 
TË PUNËS?
“Pavarësisht nga ngadalësimi i

aktivitetit ekonomik, punësi-

mi vazhdoi të rritet dhe pa-

punësia të reduktohet. Punë-

simi u rrit me 2.5 për qind në

terma vjetorë në vitin 2016

dhe me 2.7 për qind në gjy-

smën e parë të vitit 2017, pje-

sërisht për shkak të stimuli-

mit fiskal përmes të cilit u

krijuan më shumë se 14,000

vende pune. Shumica e ven-

deve të punës të krijuara,

ishin në tregtinë me shumicë

dhe pakicë për shkak të rritjes

së konsumit privat, ndërsa

vendet e tjera të punës u

krijuan në shërbimet e tran-

sportit dhe sektorët e prodhi-

mit të lidhur ngushtë me

kompanitë e mbështetura nga

Investimet e huaja direkte, të

cilat përfitojnë nga përjashti-

met nga tatimet dhe nga përk-

rahja e qeverisë. Vendet e

punës në ndërtim u reduk-

tuan në linjë me zhvillimet në

sektor”, tregon Raporti i fun-

dit i Rregullt Ekonomik për

Ballkanin Perëndimor i

Bankës Botërore

PSE PO NDODHË 
KY PROCES
KUNDËRTHËNËS?
Ekonomistët thonë se
shpërngulja e madhe e
popullatës së re jashtë shtetit,
punësimet në administratë,
regjistrimet masovike në
fakultet, puna në të zezë, si dhe
fabrikat e investitorëve të huaj,
janë shkaqet kryesore të dy
proceseve kundërthënëse si
ulja e shpejtë e papunësisë në
raport me rritjen e dobët
ekonomike që nuk krijon aq
shumë vende të reja të punës. 

Ekonomia tkurret, papunësia ulet 

7AKTUALE
Koha, e mërkurë 11 prill, 2018 

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

Koha



Delvina KËRLUKU

Shkup, 10 prill - Fondi i Sigurimeve
Shëndetësore ka planifikuar për vi-
tin 2018  të rrisë buxhetin për bar-
nat që jepen me recetë. Këtë e para-
lajmëroi edhe drejtori i këtij Fondi,
Den Donçev, i cili njoftoi se buxhe-
ti i përgjithshëm për barnat për
këtë vit do të rritet në shumë prej
100 milionë denarëve. Kjo sipas tij
do të nxisë rishikim të  Rregullores
dhe metodologjisë së shpërndarjes
së mjeteve financiare, përfshi kuo-
tat  dhe kompensimet e barnatore-
ve. Në masat afatgjate para-
shikohet edhe shqyrtimi i
mundësive për vendosjen e siste-
mit elektronik efikas përmes përf-
shirjes së të gjitha institucioneve
shëndetësore dhe punëtorive të si-
stemit shëndetësor me vendosjen
e EHR-së (electronic health record),
respektivisht futjen e regjistrit elek-
tronik shëndetësor për çdo pacient.

"Për shkak se kontrolli do të jetë
gjithandej dhe në kohë, parash-
trohet pyetja nëse sistemi i kuota-
ve dhe kufizimi në përgjithësi është
i nevojshëm. Në vendet e Evropës
Perëndimore sistemi i kuotave nuk
ekziston, sepse çdo qytetar që merr
një recetë për barna e ka të drejtën
për të marrë ato në çdo farmaci dhe
kjo s’ka lidhje me kufizimet. Vendo-
sja e sistemit  EHR do të marrë dy
deri në tre vjet, por ne besojmë se
futja e këtij sistemi do të hedhë
themelet e menaxhimit të shën-
detësisë në vendin tonë, në mënyrë
moderne", nënvizon  Donçev.

KONSUMI I BARNAVE ME RECETË
SHËNON RRITJE 

Sa i përket funksionimit të kuo-
tave në nivel republikan në pesë
muajt e fundit (tetor 2017-shkurt
2018), realizimi arrin 103 për qind,
respektivisht rritja kumulative
është 15 për qind. Ky rezultat është
edhe si pasojë e nivelit të ndotur të
ajrit, sezonit të gripit dhe ftohjes,
sëmundjeve kronike,  faktorë këto
që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen
e konsumit të barnave me recetë
që i mbulon Fondi.

Në këtë buxhet të Fondit për si-

gurim shëndetësor janë të parapa-
ra edhe barnat e shtrenjta, si dhe
barnat që rekomandohen nga
mjekët gjatë shërbimeve të kujde-
starisë, të cilat jepen jashtë kuota-
ve të barnatoreve. Buxhetin vjetor
për  barna Fondi e përcakton në
bazë të realizueshmërisë së kuota-
ve, rritjes së përshkrimit të barnave
nga ana e mjekëve dhe konsumit të
barnave, në pajtueshmëri me mje-
tet që janë në dispozicion. 

Siç njofton Fondi, vazhdimisht
e ndjek realizueshmërinë e kuota-
ve të barnatoreve dhe sipas ne-
vojës, reagon në kuadër të  mundë-
sive. Barnatoret kanë mundësi ta
tejkalojnë kuotën mujore më së
shumë deri 10 për qind në muaj
dhe të kryejnë harmonizim të
kuotës gjashtë-mujore edhe atë dy

herë në vit, në muajin mars dhe sh-
tator. 

Të dhënat e Fondit tregojnë se
konsumi i barnave me recetë nëpër
barnatore shënon rritje, gjë që e
ndjek trendin  bashkëkohor të kon-
sumit dhe kjo vërehet përmes
rritjes së sasisë të barnave prej vitit
2008 e deri më tani, që është
pothuajse dyfishi i vlerës së
përgjithshme të mjeteve që i ndan
Fondi për barnat me recetë.

Drejtori i Fondit, Orhan Rama-
dani ka thënë se marrja e masave
për zgjidhjen në të ardhmen të
mos jetë në muajin mars, kur ka
më shumë nevojë për barna, por
që të jetë muaji kur të kenë lehtë-
si më të madhe për të bërë ndry-
shime. Ai shton se në vitin e parë
dhe tre vjet më parë nuk kishte

asnjë situatë me mungesë të bar-
nave kur nuk kishte  kuota. Sipas
tij, arsyeja është ndoshta sezoni i
gripit, rritja e numrit të sëmundje-
ve të frymëmarrjes, sëmundjet
kronike, kur rritja e kërkesës për
barna ishte më e madhe.

PACIENTËT TË INFORMOJNË
FONDIN PËR MUNGESËN E

BARNAVE
Drejtoresha e Departamentit

të Farmacisë të Fondit, Kristina
Hristova, ka thënë se barnatorja
që nuk përmbush asnjë kuotë dhe
nuk ka barna është e detyruar që
të kërkojë menjëherë barin i cili
kërkohet nga pacienti. Më saktë
thënë se nëse pacientët nuk mund
ta gjejnë barin në farmaci, ata
duhet të informojnë Fondin në

mënyrë që të dinë se ku të rea-
gojnë në kohën e duhur.

"Në sasi të pamjaftueshme
shpërndahen barna pa pagesë sh-
tesë, në mënyrë që bari ku sigu-
ruesit nuk janë të detyruar për të,
përveç kësaj të paguajnë disa shu-
ma shtesë për shkak të diferencës
në çmim. Kjo do të thotë se Fondi
subvencionon 100 për qind të çmi-
mit të barit. Për fat të keq në num-
rin e recetave të gjetura për barnat
që nuk paguhen është në një nivel
minimal. Apeloj për siguruesit në
çdo farmaci kur hyjnë, të kërkojnë
informacione për barnat pa page-
së shtesë të Fondit", thotë Hristo-
va.

Sipas Fondit për sigurim shën-
detësor, për t’i furnizuar mjaftue-
shëm pacientët me barna me re-
cetë nga kujdesi shëndetësor,
ndikojnë më shumë  faktorë edhe
atë: shpërndarja efikase e barnato-
reve edhe nëpër vendbanimet ru-
rale, shpërndarja e mjeteve finan-
ciare që në fakt njihen si kuota të
barnatoreve, mundësia për dhë-
nien e barnave të shtrenjta jashtë
kuotave,  zbatimi i metodologjisë
krahasuese për përcaktimin e çmi-
meve referente të barnave nga lista
pozitive, me anë të cilës kanë ulur
shumë çmime të barnave, sh-
prehinë e mjekëve për përshkri-
min e barnave si dhe struktura dhe
nevojat e banorëve. Nga fondi pa-
ralajmërojnë se nëse një bar i për-
caktuar për të cilin ka nevojë pa-
cienti, nuk është në një barnatore
shkaku i harxhimit së kuotës, të
njëjtin pacienti ka të drejtë ta
marrë prej barnatores tjetër, e cila
akoma nuk e ka të realizuar kuotën
e përcaktuar nga Fondi. 

Por qyetarët kërkojnë që nesë
një barnatore ka barna por e ka
tejkaluar dhënien e tyre me rece-
ta  në bazë të kuotës, atëherë bar-
natoret, në bazë të ligjit për furni-
zim me barna me recetë, obligohen
nga rezervat e barnatores ta jep
ilaçin me recetë e më pas të
kërkojnë nga Fondi të rrisë kuotën,
që të mund të kompensojë sasinë e
barnave për aq sa ka lëshuar për
qytetarët
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KUOTAT E BARNATOREVE DHE SIGURIMI I BARNAVE ME RECETË 

Mungesa të
kompensohet
nga rezervat 
Nëse një barnatore ka barna, por e ka tejkaluar dhënien e tyre me receta në bazë të kuotës, atëherë barnatoret, në bazë të
Ligjit për furnizim me barna me recetë, obligohen nga rezervat e barnatores ta jep ilaçin me recetë e më pas të kërkojë nga
Fondi të rrisë kuotën, që të mund të kompensojë sasinë e barnave për aq sa ka lëshuar për qytetarët

MASAT URGJENTE, AFATSHKURTRE DHE AFATGJATE 

Fondi ndërmerr masa urgjente, afatshkurtre dhe
afatgjate për t’ju siguruar barna me recetë të
siguruarve.  
MASA URGJENTE: Rritja e kuotës në muajin Mars
në vlerë prej 15 milion denarë, të cilat do të
shpërndahen në mënyrë lineare  nëpër barnatoret.  
MASA AFATSHKURTRE: Injekcion financiar i
buxhetit të përgjithshëm, që dedikohet për
barnat për vitin 2018, në vlerë prej 100 milionë
denarë në vit; Revidimi i Rregullores dhe
metodologjisë për shpërndarjen e mjeteve
financiare - kuotave dhe kompensimeve të
barnatoreve. Ndryshimin e muajit/terminit për të
harmonizuar kuotat në periudhë (muaj) më të

përshtatshme të vitit. Mënyrë të re më të drejtë
dhe më efikase për shpërndarjen e mjeteve nëpër
barnatore. Sistem më efikas për kompenzet e
barnatoreve  
MASAT AFATGJATE: Rishikimi i mundësive për
futjen e sistemit elektronik të integruar dhe
efikas përmes kyçjes së të gjitha institucioneve,
institucioneve shëndetësore dhe të punësuarve
mjekësor nga sistemi i fondit, respektivisht futjen
e regjistrit elektronik shëndetësor për çdo pacient
(EHR- electronic health record). Disponueshmëria
e barnave cilësore për të siguruarit e Maqedonisë,
është angazhim i vazhdueshëm i Fondit për
sigurim shëndetësor. 

NË TË ARDHMEN SHPËRNDARJA DO TË JETË MË EFIKASE 
"Sa i përket barnave në listë, janë një kohë të
gjatë dhe nuk janë ndryshuar, ndërkaq
problemet që hasen gjatë këtij viti janë pasojë e
sëmundjeve digestive, për shkak të ajrit të
ndotur etj. Njëkohësisht gjatë muajit mars
bëhet edhe nivelizimi i kuotave, të cilët
vendosen njëherë gjatë muajit Mars dhe herën
tjetër gjatë muajit Shtator. Ndërsa, barnatoret
kanë të drejtë të japin prej 5 deri në 10 për qind
më shumë barna, por në muajin Mars
nivelizohen edhe kjo është njëra ndër problemet
që ne si Fond duheshte të intervenojmë, ku
ndamë 15 milionë denar, përafërsisht në çdo
barnatore 19 mijë denar, linearisht dhe
pavarësisht sa e ka kuotën. Në një farë forme,

kushtimisht thënë e zbut problemin, i cili ishte
evident. Gjatë muajit prill, akoma nuk kemi
informata lidhur me  mungesën e barnave në
barnatore, sepse është herët për këtë muaj të
identifikohet, por me gjasë nuk do të ketë
mungesë. Për vitin 2018 kemi paraparë diku 150
milionë denarë, vlera e së cilës do të mund ti
mbulojë mungesat, por do të rrisë edhe  kuotat e
barnatoreve. Jemi duke punuar që në të ardhmen
shpërndarja të jetë në një nivel më të duhur. Pra,
vetëm për muajin mars ka rritje, për arsye të
nivelizimit të kuotave. Do të thotë që muajt e
kaluar kanë dhënë më shumë se sa kanë patur
kuotën", thotë Orhan Ramadani, drejtor i Fondit
të Shëndetësisë, për gazetën Koha. 

Koha
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Tetovarit kapet 
me heroinë 
Pjesëtarë të policisë të Sektorit për
Punë të Brendshme në Tetovë, të
hënën rreth orës 16.30 minuta, në
rrugën “Ivo Lola Ribar”në Tetovë
kanë ndaluar një 39-vjeçar nga
fshati Nerasht dhe pas kontrollit,
në një pako cigaresh i kanë gjetur
7 paketime najloni me heroin.
Pakot me heroinë janë konfiskuar,
fotodokumentuar dhe do të ana-
lizohen, ndërsa J.Q është arrestuar
dhe mbajtur në stacionin policor
të Tetovës dhe pas zbardhjes së
plotë të rastit, do të ballafaqohet
me padi adekuate. 

Burri rreh gruan 
në Gostivar
30  vjeçarja me iniciale I.M nga
Gostivari ka denoncuar dhunë fa-
miljare të cilën ndaj saj e ka ush-
truar burri i saj, 32-vjeçari me ini-
ciale B.M me të cilin për një kohë
të gjatë kanë pasur marrëdhënie
të brishta. Të hënën pasdite ajo
ka dashur që të shkojë tek prindë-
rit e saj, ndërsa pasi ka shkuar,
B.M e ka lajmëruar në telefon që
menjëherë të kthehet. Pas një
zënke të shkurtër verbale, ai me
shuplakë e ka goditur në fytyrë,
pas çka fizikisht e ka sulmuar
edhe babain e tij, gjegjësisht
vjehrrin, i cili në ndërkohë është
thirrur në ndihmë nga e bija. Por,
nuk ka mbaruar me kaq, dhëndri
e godet në kokë, dhe më pas e ka
shtyrë në drejtim të xhamit të
lokalit të tij, pas çka babai i I.M
për pasojë ka marrë një prerje në
këmbën e djathtë. I denoncuari
B.M është arrestuar dhe mbajtur
në stacionin policor të Gostivarit
për zbardhjen e plotë të rastit. 

Vidhet bizhuteri 
në Gostivar
30 vjeçarja me iniciale M.D nga
Gostivari të hënën ka denoncuar
vjedhje të bizhuterive të arit, të ci-
lat janë vjedhur në shtëpinë e saj
rreth orës 14.00, në të cilën
vjedhje është përfshirë edhe shte-
tasja e Serbisë me iniciale K.Z.B,
përndryshe familjare e afërt e
M.D. Shtetasja e Serbisë ka sh-
frytëzuar mungesën e shkurtër të
M.D-së dhe nga një sirtar ka
marrë bizhuteri të ndryshme nga
ari që kapin vlerën e 30 mijë de-
narëve. Menjëherë K.B.Z është ar-
restuar dhe mbajtur në stacionin
policor të Gostivarit, ndërsa bizhu-
teritë e arit të vjedhura janë marrë
dhe i janë kthyer M.D. Shtetasja e
Serbisë dyshohet se gjithashtu
edhe në të kaluarën, konkretisht
nga fundi i vitit të kaluar ka
vjedhur gjësende të ndryshme
nga ari tek familjarët e saj në Go-
stivar dhe Novo Sellë. (U.H)

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 10 prill - Këtyre ditëve ka
filluar rikostruimi i rrugës regjio-
nale Përshefcë-Jegunoc. Punimet
financohen nga ana e Ndër-
marrjes Publike për Rrugë Shtetë-
rore, kurse punimet i kryen kom-
pania "Ekskavatori". Por me
fillimin e punëve, banorët e fsha-
trave Përshefcë dhe Gllogjë kanë
dalë në protesta dhe kanë bl-
lokuar këtë aks rrugor. Ata janë
të revoltuar që gjatë punimeve
nuk riparohen gypat për vaditje
në shtatë vende. Shumica e këty-
re gypave tashmë janë edhe të
dëmtuar dhe jashtë funksionit.
Kjo u pamundëson atyre që të uji-
sin rreth 1500 hektarë tokë të
mbjellur. "Fillimisht kur është
bërë projekti, është dashur që të
bëhet sanimi i gypave dhe më pas
të fillohet me asfaltimin. Këtu
është filluar mbrapsht, pra asfal-
timi dhe më pas sanimi të bëhet,
ku do të duhet leje e veçantë.
Neve këta gypa na nevojiten për
vaditje. Këta gypa janë me deka-

da dhe tash të dalin jashtë funk-
sionit kjo nuk është normale", tha
Qamil Asani, kryetar i Bashkësisë
Lokale të fshatit Përshefcë. Në
ndërkohë, banorët e fshatit Gl-
logjë janë shprehur se nëse nuk
merren parasysh kërkesat e tyre,
do të dalin në protesta edhe më
radikale. "Nëse kjo nuk mjafton,
atëherë ne do të dalim të prote-
stojmë edhe në rrugën kryesore
Tetovë-Jazhincë. Më pas, nëse nuk
merren masa - do të protestojmë
edhe në Tetovë", deklaroi Sadik
Sadiku, banor i fshatit Gllogjë.
Nuredin Abduli, banor i Për-
shefcës ankohet se nga e gjithë
kjo situatë e nisur mbrapsht do
të pësojnë tokat e tyre.

"Kemi shumë tokë të mbjel-
lur, e cila vaditet nga këta gypa.
Nëse mbyllen tash, ne nuk do të
kemi me çka të ujisim tokat tona.
Në këtë kohë ka shumë ujë dhe i
njëjti ka vërshuar gjithandej për
shkak të mos pasjes së gypave.
Kur do të vjen koha për vaditje,
ne nuk do të kemi ujë dhe pikëri-
sht për këtë ne protestojmë dhe

kërkojmë që të merren masat
tash sa nuk është vonë", tha Abdu-
li. Në krah të banorëve ka dalë
edhe kryetari i Komunës së
Tearcës, Isen Asani. Ai është sh-
prehur se ka dërguar kërkesë deri
tek Ndërmarrja Publike për
Rrugë Shtetërore, por përgjigje
nuk ka. 

Sipas tij, është dalur në
vendngjarje dhe është konstatuar
se gypat janë jashtë funksionit
dhe duhet që të njëjtat të rregul-
lohen. Ai u ka premtuar banorëve
se nuk do të lejohet asfaltimi i
rrugës nëse nuk zgjidhjet kjo çë-
shtje. "Neve si komunë, dy javë më
parë kemi pranuar kërkesë në
rrugë zyrtare nga dy bashkësitë
lokale, respektivisht nga fshati
Përshefcë dhe Gllogjë lidhur me
punët që kryhen në këtë rrugë
regjionale dhe ne dërguam eki-
pet profesionale ku edhe është
konstatuar gjendja faktike. Në
këtë rrugë ka të vendosur gypa për
vaditje dhe ato janë vendosur
para 5 dekadave dhe janë jashtë
funksionit. Pas kësaj, ne kemi dër-

guar shkresë tek Agjencia për
rrugë shtetërore, por përgjigje
nuk kemi marrë. Ne i informuam
banorët për këtë situatë dhe sot
kemi dalë në protestë për të sh-
prehur edhe pakënaqësinë tonë.
Ne si komunë përkrahim këtë
kërkesë sepse është shumë reale.
Gypat janë të dëmtuar dhe jashtë
funksionit dhe banorët kërkojnë
që të sanohen të njëjtit", tha Asa-
ni. Banorët e këtyre fshatrave u
kanë dhënë afat autoriteteve të
Ndërmarrjes Publike për Rrugë
Shtetërore që nëse ata nuk e rre-
gullojnë këtë problem, atëherë
ata vet do të ndërmarrin hapa më
radikal. Po ashtu, banorët dhe
kreu i Komunës së Tearcës, Isen
Asani, u kanë dhënë ultimatum
Ndërmarrjes publike për rrugë sh-
tetërore që të mos fillojnë me
asfaltimin e rrugës derisa nuk
merr epilog ky problem dhe të rre-
gullohet edhe çështja e rregulli-
mit të gypave, të cilët tashmë janë
dëmtuar edhe nga mbipesha e
automjeteve të rënda që kalojnë
në këtë rrugë. 

Shkup, 10 prill - Maqedonia të ana-
shkalohet nga masat e SHBA-së
dhe BE-së për eksport të kufizuar
të prodhimeve të çelikut, sepse
nuk paraqet kërcënim për tregjet
e tyre, e as mundet që në njëfarë
mënyre t'i dëmtojë, kërkon Sho-
qata e metalurgjisë pranë Odës
Ekonomike. Shoqata dje në kon-
ferencë për media apelon që di-
plomacia ekonomike e Maqedo-
nisë maksimalisht të luftojë në
këtë drejtim dhe seriozisht të vë
në dukje pasojat e këtyre masave
pas zhvillimit të ekonomisë
kombëtare të Maqedonisë. "Ek-
sporti i prodhimeve të çelikut të

Maqedonisë është 256.000 tonë
ose vetëm 0,87 për qind nga ek-
sporti i përgjithshëm. Kështu u
realizua sipas çmimeve normale,
e jo atyre damping", theksoi krye-
tari i Shoqatës së metalurgjisë,
Mitko Koçovski. Koçovski nënvizoi
se këto 0,87 për qind të pakta për
BE-në vlejnë shumë për ekono-
minë e Maqedonisë. Me këtë ek-
sport industria e çelikut praktiki-
sht realizon 5,7 për qind të
BPV-së. Përveç mbrojtjes nga ek-
sporti i prodhimeve të çelikut,
sulm shtesë, potencon Koçovski,
është edhe masa e BE-së për ek-
sport të kufizuar të hekurit të

vjetër. Në industrinë e çelikut në
Maqedoni punojnë rreth 3.000
persona, por përveç tyre në
mënyrë indirekte nga masat e
SHBA-së dhe BE-së do të goditen
15.000 të angazhuar në veprim-
taritë e ndërlidhura. Siç tha

Koçovski, viti filloi shumë mirë,
tregu lulëzoi dhe çmimet ishin të
mira, por tani industria ballafa-
qohet me një nga sfidat më të
mëdha deri tani, e cila mund të
jetë fatale për ekonominë e Ma-
qedonisë.

KËRKESË E RE SHOQATËS SË METALURGJISË

Maqedonia të përjashtohet nga masat kundër çelikut

PROTESTË PËR GYPAT E UJITJES

Banorët dhe kreu i Komunës së Tearcës, Isen
Asani, u kanë dhënë ultimatum Ndërmarrjes
publike për rrugë shtetërore që të mos fillojnë
me asfaltimin e rrugës derisa nuk rregullohet
edhe çështja e rregullimit të gypave, të cilët
tashmë janë dëmtuar edhe nga mbipesha e
automjeteve të rënda që kalojnë në këtë rrugë

Koha

Ultimatumi i Përshefcës
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P
ër këto gati tre dekada të
transformimit të sistemit
ekonomik, ekonomia e Ma-
qedonisë në mënyrë të vazh-

dueshme po ballafaqohet me bar-
riera të shumta, të cilat i
ngadalësojnë investimet dhe rritjen
e qëndrueshme ekonomike. Për një
vend si Maqedonia, ofertat partiake
në zgjedhje duhet të mbështeten
në përpilimin e programeve që
ofrojnë zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik, zhvillim ky që do të rriste
pasurinë e përgjithshme kombëta-
re dhe me këtë do të rriteshin edhe
mundësitë për uljen e varfërisë dhe
zgjidhjen e problemeve tjera socia-
le.

Edhe përkundër faktit që gjatë
gjithë kësaj periudhe nuk kemi pa-
sur një rritje të madhe ekonomike,
edhe ajo pak rritje ekonomike nuk
është shoqëruar me progres të
njëjtë në zhvillimin njerëzor dhe
me këtë rast rritja ekonomike është
realizuar me një çmim të një paba-
razie të madhe shoqërore. Fatkeqë-
sisht, edhe më tutje ai pak zhvillim
ekonomik mbështetet në dy faktorë
që janë në kundërshtim të plotë me
konceptin zhvillimit të qëndrue-
shëm ekonomik. Në njërën anë
janë resurset e krijuara në të ka-
luarën si një pronë e përbashkët
shoqërore, resurse këto që janë ke-
qpërdorur në format më të ulëta
deri edhe në vjedhje klasike dhe si
pasoj edhe shkatërrimin e këtij ka-
pitali të krijuar me dekada të tëra,
në anën tjetër janë resurset naty-
rore të cilat po eksploatohen në for-
mat më të egra sikur këtu është fun-
di i historisë dhe nuk kemi nevojë
që diçka me vlerë që na kanë lënë
trashëgim paraardhësit tanë, ne
këtë ta rindërtojmë dhe si një vlerë
e re ta lëmë si trashëgim për pa-
sardhësit tanë

Ajo që sot ofrohet në kuadër të
modeleve bashkëkohore të zhvilli-
mit të qëndrueshëm ekonomik
mbështetet në ndërlidhjen në mes
rritjes ekonomike dhe kushteve so-
ciale dhe të mjedisit. Dhe kjo ndër-
lidhje thuajse asnjëherë nuk është
marrë parasysh nga përpiluesit e
politikave zhvillimore në të ka-
luarën, por fatkeqësisht një gjë të
tillë ende nuk po e shohim as edhe
nga bartësit e politikave ekonomike
të qeverisë aktuale. Përderisa nuk
kemi një marrëveshje shoqërore që
institucionet të kujdesen për kriji-
min e një ambienti të shëndoshë
ekonomik, ambient ky që do t`u
mundësonte operatorëve ekonomik

të krijojnë vlerë të re për gjeneratën
të cilës i përkasin, po në asnjë mo-
ment duke dëmtuar gjeneratat që
vijnë, ne do të përpëlitemi në këtë
amulli që na ka kapluar.

Nuk është me rëndësi se mini-
stër i financave, apo ai i ekonomisë
dhe për më shumë në krye të
bankës qendrore do të qëndroj një
kuadër i një partie politike apo se ci-
lit grup etnik i përket. Por, duket se
të gjithë pajtohemi që në krye të
këtyre, por edhe institucioneve tje-
ra të rëndësishme për krijimin e
ambientit ekonomik, që do të gje-
neronte zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik, duhet të qëndrojnë kua-
drot më të mira që i kemi si shtet
dhe shoqëri. 

Balancimi i qëllimeve si dhe ne-
vojave të gjeneratave të ndryshme
por edhe grupeve të ndryshme sho-
qërore është një sfidë e madhe për
një vend si Maqedonia. As që mund
të dyshojmë se kryeministri që qe-
verisi vendin për këto dhjetë vitet e
fundit, edhe pse me begraund eko-
nomik, as që e ka menduar parimin
se gjeneratat e tanishme gjatë sjel-
ljes së vendimeve duhet të kenë pa-
rasysh edhe faktin se me to nuk
duhet ta rrezikojnë ekzistencën dhe
mirëqenien e gjeneratave të ardh-

shme. Si mundet që një kryemini-
stër, apo një qeveri të ketë parasysh
këtë parim dhe të shpenzojë gati sa
një të dhjetën e prodhimit bruto të
vendit për projekte që nuk do t`ia
kishin toleruar vetes as vendet dhe
shoqëritë më të zhvilluara të glo-
bit. Këtu e kam fjalën për shpenzi-
met e qeverisë së kaluar në kuadër
të projektit famoz "Shkupi 2014". 

Nëse e marrim dhe i analizojmë
qeveritë e deritanishme në këto gati
tre dekadat e kaluara do të vërejmë
që gati se pa përjashtim kanë ve-
pruar në kundërshtim të plotë me
parimin e zhvillimit të qëndrue-
shëm ekonomik. 

Në fillimi ndodhi vjedhja dhe
shkatërrimi e asaj që e krijuan me
dekada të tëra paraardhësit tanë.
Që pastaj, kur qeveria të kuptojë se
më nuk ka mbetur diçka me vlerë
për t`u plaçkitur, pardon privati-
zuar, vendosi që të shpik diçka që
shpikësi i saj kush do qoftë ai lirisht
mund të aplikojë për shpërblimin
e inovacionit të shekullit. Shpiki
projektin Shkupi 2014. Projekt i cili
gati se nga të gjithë pa dallim u
vlerësua si një projekt, vlera e vet-
me e të cilit ishte vjedhja e tani më
ardhmërisë së gjeneratave që vijnë
në emër të ndërtimit të një historie

të rrejshme dhe identiteti fiktiv.
Pra, bartësit e politikave ekono-

mike, në kuadër të kësaj edhe të po-
litikave zhvillimore, jo që nuk kanë
pasur ide, por nuk kanë pasur vull-
net që potencialin e tyre ta vendo-
sin në shfrytëzim që shoqërisë duke
përpiluar politika ekonomike dhe
zhvillimore në interes të të gjithëve
pa dallim. Bazuar në konceptin e
zhvillimit të qëndrueshëm ekono-
mik, bartësit e këtyre politikave do
të duhej të kujdeseshin jo vetëm
për gjeneratën të cilës i përkasin,
por edhe për gjeneratat e ardhsh-
me. 

Fatkeqësisht, edhe nga qeveria
aktuale nuk po shohim një vizion
të qartë të zhvillimit të ekonomisë
së vendit, vizion që duhet të mbësh-
tetet në përpilimin e një modeli të
përshtatshëm të rritjes dhe zhvilli-
mit të qëndrueshëm ekonomik nga
i cili do rezultonte një performancë
më e lartë e indikatorëve makroeko-
nomik. Kryeministri i cili udhëheq
me qeverinë aktuale duhet të tre-
gohet më i guximshëm përballë
këtyre çështjeve delikate. Sepse, ai
si një ndërmarrës i suksesshëm në
sektorin privat, duhet të kuptoj se
pa një zhvillim të qëndrueshëm të
ekonomisë së vendit edhe ato pak

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

A ka Qeveria një koncept të qartë të
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik? Nga 

Bilall KASAMI

Është koha që
Qeveria e re
reformatore të
merr iniciativën
e bisedimeve me
të gjithë faktorët
relevantë sho -
qëror dhe nën
mbështetjen e
Akademisë së
Shkencave të
zgjedhin mo -
delin adekuat të
zhvillimit
ekonomik të
bazuar në
resurset dhe
sektorët
konkurrues dhe
më fitimprurës
në RM e që do
integroj
ekonominë-
vendin në BE



K
riza që ka mbështjellë
Perëndimin dhe Rusinë,
në lidhje me përdorimin e
armëve kimike në qytezën

britanike të Salisburyt, mund të na
tregojë shumë, për mënyrën se si
administrata e Putinit po bëhet
gjithnjë e më e aftë në manipuli-
min e mbulimit mediatik të
ngjarjeve për të nxjerrë avantazhe-
ve, brenda dhe jashtë vendit.

Akuzat e forta kundër Moskës
nga ana e qeverisë britanike në
javët e fundit, duket se po ndih-
mojnë forcimin e pozicionit të Puti-
nit në vendin e tij. Ciklet e hiperbo-
lave dhe mosbesimit i bëjnë punë
Putinit në Moskë. Deklaratat “kate-
gorike” nga pjesëtarë të qeverisë bri-
tanike, që të paktën deri tani, nuk
janë mbështetur prej provave të
pakundërshtueshme, kanë ofruar
më shumë municion për narrativën
e Kremlinit. Dhe pavarësisht se
kanë një numër të ulët lexuesish të
rregullt, operacionet mediatike
ndërkombëtare të Rusisë po disku-
tojnë “histerinë antiruse” me detaje,
me shpresën që të gjenerojnë mbë-
shtetje mes pjesëve të caktuara të
publikut në Perëndim.

Demokracitë liberale ba-
shkëkohore mbeten kryesisht të
verbra në lidhje me kompleksitetet
e operacioneve mediatike të Rusisë
- dhe kjo i lë të keqpërgatitura, për
t’iu përgjigjur strategjive të mani-
pulimit mediatik, të atyre që janë
tashmë një numër në rritje regji-
mesh autoritare nëpër botë. Në një
kontekst mediatik të globalizuar,
ku spikat rënia e besimit tek media
“tradicionale” dhe ka një shtim të
konkurrencës prej mediave shumë-
platformëshe, regjime të tilla po
krijojnë mënyra të ndërlikuara, për
të përdorur media të financuara
prej shtetit, që të forcojnë legjitimi-
tetin e tyre. Ja katër gjëra që duhet
të dini në lidhje me manipulimin e
mediave prej rusëve.

1. KJO ËSHTË NJË PROPAGANDË
NEOSOVJETIKE

Studiuesja e njohur amerikane
e mediave, Sarah Oates e ka përshk-
ruar sistemin e mediave të Rusisë si
“neosovjetik”, influencuar më
shumë nga propaganda e stilit
sovjetik, se sa tendencat ba-
shkëkohore politike dhe të komu-
nikimit. Por ky është një thjeshtë-
sim i tepruar, që nënvlerëson
kapacitetet mediatike të Rusisë.
UDhëheqja ruse ndjeu nevojën për
të kultivuar një strategji të re me-
diatike, në vijim të protestave masi-
ve kundër regjimit të Putinit në vitet
2011-2012. Censura e kufizuar e in-
ternetit në Rusi ka bërë që audien-
cat të kenë qasje në burime alterna-
tive të informacionit dhe pikëpamje
të tjera - gjë që mediat e kontrol-
luara nga shteti janë të detyruara

ta pranojnë, në një farë mënyre.
Çështjet me ndjeshmëri poli-

tike dhe kritikat ndaj regjimit po
lejohen që të artikulohen brenda
zhanrit më pak të shikuar të lajme-
ve “soft”, si për shembull seria e in-
tervistave dhe debateve të transme-
tuara gjatë fushatës së fundit
presidenciale në Rusi.

Sigurisht, audiencat dhe rregul-
latorët ndërkombëtarë presin lirinë
e fjalës - por audiencat e brendsh-
me e shohin gjithashtu si një in-
dikator të besimit dhe legjitimitetit.
Kanalet televizive shtetërore ruse
mbeten burimet kryesore të infor-
macionit për qytetarët rusë - dhe
pavarësisht një rënie të besimit të
shikuesve, pas mbulimit të anshëm
që iu bë krizës në Ukrainë, pothuaj
gjysma e shikuesve vendas ende e
shohin televizionin si një burim të
besueshëm informacioni.

2. PËRMBAJTJA E POLITIZUAR E
RILINDUR SI ARGËTIM

Studimi im - ende i pabotuar -
sugjeron se, që nga zgjedhja e tretë
presidenciale e Putinit në vitin 2012,

ka patur një rritje dramatike të me-
sazheve politike në televizionin sh-
tetëror rus. Sidomos programimi i
lajmeve “soft” është rritur dukshëm.
Ky format global mediatik përfshin
shfaqje televizive dhe debate televi-
zive - dhe është i njohur për aftë-
sinë e tij që të angazhojë audienca
të pavëmendshme politikisht, duke
nxjerrë produkte me ngarkesë të
fortë emocionale. Shikuesit mund
të mos kujtojnë detajet ekzakte të
asaj që kanë parë dhe dëgjuar, por
kujtojnë se si janë ndjerë në lidhje
me to. Këto programe ofrojnë një
format relativisht të sigurt, për të
vënë në skenë pluralitetin e mendi-
meve, që pret audienca.

Këto taktika u përdorën gjatë
fushatës së fundit presidenciale në
Rusi. Programet kryesore të lajme-
ve në televizione u dominuan prej
mbulimit pozitiv të Putinit.
Ndërkohë, në shfaqjet televizive
dhe debate pati kritika të forta ndaj
regjimit të tij - ashtu si edhe disku-
time eksplicite mbi mashtrime
elektorale, që kishin qarkulluar në
Internet dhe në mediat sociale.

Por menaxhimi dhe inskenimi i
këtyre debateve pati efektin që të
neutralizonte kritikat ndaj Putinit.
Sepse formatet e debateve kishin
prirjen që të nxisnin konfliktin dhe
shumë shpejt degjeneruan në
sharje, fyerje, ndërprerje dhe madje
abuzime fizike. Pjesëmarrësit u
dukën keq - duke diskredituar veten
dhe njëri-tjetrin. Vetëm Putini, që
nuk mori pjesë, doli i paprekur. Po
kështu, kur rrjeti ndërkombëtar te-
leviziv shtetëror i Rusisë, RT (ish
Russia Today) transmetoi një inter-
vistë të pacensuruar në anglisht me
kandidaten e opozitës liberale, Kse-
nia Sobchak, mënyra e saj luftarake
e të folurit ia dëmtoi besueshmëri -
në. Kjo e dobësoi shumë impaktin e
sulmit të saj ndaj regjimit të Putinit.

3. KONSPIRACIONI ËSHTË MBRET
Konsumatorët globalë të me-

diave tregojnë shumë interes në
ngjarjet dramatike dhe temat që
gjenerojnë shqetësim për publikun,

si migrimi dhe terrorizmi. Shumë
prej tyre janë gjithashtu të tërhe-
qur nga teoritë konspirative, që
duket se vendosin rregull mbi kao-
sin e realitetit. Raportimi për hel-
mimin e Skripalit ofron një ilustrim
të mirë të mënyrës se si mediat e
Rusisë e orientojnë mbulimin poli-
tik, për të plotësuar kërkesat e tyre.
Mediat e financuara nga shteti nuk
kanë kundërgoditur me provat
rrethanore që kanë paraqitur brita-
nikët për të inkriminuar Rusinë.

Televizionet e brendshme dhe
RT u kanë ofruar shikuesve teori
konspirative në lidhje me helmi-
min. Për shembull, vendimi për të
rihetuar vdekjet e dyshimta të 14
ish nënshtetasve rusë në Mbretë-
rinë e Bashkuar, për përfshirje të
mundshme të Rusisë, u raportua
edhe në Rusi. Mbulimi i tyre ofron-
te edhe diskutime të zgjeruara mbi
përfshirje të mundshme të shërbi-
meve sekrete britanike.

4. GRURË PËR MULLIRIN E RUSISË
Deklaratat e dyshimta të bëra

nga Sekretarët e Jashtëm dhe të
Brendshëm të Mbretërisë së Ba-
shkuar i kanë dhënë medias ruse
një mjet të dobishëm për të diskre-
dituar pozicionin e britanikëve. RT
mbuloi gjerësisht reagimet negati-
ve nga politikanë të tjerë dhe përdo-
ruesit në mediat sociale ndaj këty-
re deklaratave, ndërkohë që mediat
e brendshme të Rusisë iu referuan si
prova të armiqësisë së pafre të
Perëndimit. Po bëhet gjithmonë e
më e qartë se regjimi neo-autoritar
në Rusi po shfrytëzon tendencat
globale të mediave, si dhe po i për-
shtat sipas kushteve të veta. Se sa
efikase janë mediat shtetërore ruse
në formësimin e perceptimit të opi-
nionit publik brenda dhe jashtë
vendit, kjo kërkon studim të mëtej-
shëm. Por është tashmë e qartë se
qasjet tradicionale ndaj analizimit
të censurës dhe propagandës, nuk
mund të na ndihmojnë që të kup-
tojmë strategjinë mediatike të
Kremlinit - realiteti është shumë më
kompleks. (bota.al)

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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Si i manipulon mediat Rusia! Nga 
Vera TOLZ 

Deklaratat e dyshimta të
bëra nga Sekretarët e
Jashtëm dhe të Brendshëm
të Mbretërisë së Bashkuar i
kanë dhënë medias ruse
një mjet të dobishëm për të
diskredituar pozicionin e
britanikëve. RT mbuloi
gjerësisht reagimet
negative nga politikanë të
tjerë dhe përdoruesit në
mediat sociale ndaj këtyre
deklaratave, ndërkohë që
mediat e brendshme të
Rusisë iu referuan si prova
të armiqësisë së pafre të
Perëndimit

biznese të suksesshme indi-
viduale nuk kanë ndonjë per-
spektivë të sigurt. 

Në kohën kur kryeministri
është në bisedime për rifor-
matim të kabinetit qeveritar,
para se të vlerësoj rritjen e
numrit të deputetëve që mbë-
shtesin qeverinë e tij, seriozi-
sht duhet të vlerësoj ofertën
kadrovike të partive me të
cilët planifikon të zgjerojë ba-
shkëpunim, duke mos har-
ruar edhe vlerësimin më të
drejtë të potencialit kadrovik
të partisë së tij. 

E, si mundet që të flasim
për performansë të qeverisë,
kur në krye të një ministrie që
është bartëse e politikave fi-
skale kemi një ministër që
ndoshta e njeh mirë teorinë
ekonomike, por pak mund të
lavdërohet me përvojën e tij
në drejtim të menaxhimit me
institucionin që e drejton apo
të ndonjë institucioni tjetër
publik. 

Si mund të pretendojmë
krijimin e një zhvillimi të qën-
drueshëm ekonomik kur
kemi një zv. kryeministër që
kapitalin e tij e ka krijuar në
kushte të qeverisjes së një qe-
verie që lirisht mund ta vlerë-
sojmë si më të keqen në
gjithë këtë periudhë të kaluar
sa i përket zhvillimit ekono-
mik. Dhe mos të flasim për
ministrin që udhëheq më një
ministri që paraqet institucio-
nin kryesor të ngarkuar me
përpilimin dhe koordinimin e
gati se të gjitha politikave zh-
villimore në vend. Dhe, ky i
ngrati, pra ministri i ekono-
misë, veç kënaqësisë dhe
plotësimit të epshit për të
qenë ministër, mund edhe
mos të ketë ndonjë preten-
dim tjetër e lëre më ta ketë
idenë se në çfarë pozite të
rëndësishme është për të ta-
shmen dhe të ardhmen e të
gjithë neve pa dallim.

Prandaj, për të mos qenë
vonë, vlerësoj së është koha
që Qeveria e re reformatore
të merr iniciativën e bisedi-
meve me të gjithë faktorët re-
levantë shoqëror dhe nën
mbështetjen e Akademisë së
Shkencave të zgjedhin mode-
lin adekuat të zhvillimit eko-
nomik të bazuar në resurset
dhe sektorët konkurrues dhe
më fitimprurës në RM e që do
integroj ekonominë-vendin
në BE. Mjaftë eksperimen-
tuam duke vendosur në pozi-
ta kaq të rëndësishme, me
kuadro të kësaj apo asaj fu-
she, njëherë profesor e herën
tjetër menaxher dhe jo rrallë
herë duke punësuar edhe të
tillë që punësim të parë e
kanë atë të ministri.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)
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Shumë nga historitë e deritani-
shme që kemi dëgjuar, lexuar apo
që janë bërë të ditura nga media, na
paraqesin të dhëna se fëmijët e
adoptuar janë të zemëruar, jo të
lumtur dhe kanë gjasa të ndërmar-
rin veprime kriminale. E vërteta ka
mundësi të jetë ndryshe, pasi një
familje, qoftë kjo edhe adoptuese,
të jep mundësi më të mëdha shkol-
limi, zhvillimi emocional dhe sh-
pirtëror. Këta fëmijë të adoptuar rri-
ten për t’u bërë njerëz të
zakonshëm dhe integrohen mirë
me pjesën tjetër të shoqërisë. Në
vitin 1994, Instituti i Kërkimeve të
Minepolisit nxori rezultatet e “Të
rriturit e adoptuar”, një studim
katërvjeçar. Kërkuesit analizuan 881
adoleshentë, 1.262 prindër adop-
tues dhe 78 vëllezër dhe motra të
paadoptuar. U zbulua se adole-
shentët e adoptuar kishin lidhje të
forta me familjen e re dhe se ishin
psikologjikisht të shëndetshëm.

Në fakt, adoleshentët e adop-
tuar kishin marrëdhënie më të mira
në lidhje me mirëkuptimin në fa-
milje, i ndihmonin më shumë të
tjerët dhe miqësitë e tyre ishin më
të shëndetshme sesa të personave
që ishin të paadoptuar. Adole-
shentët e adoptuar kishin gjitha-
shtu arritje më të larta në studime,
ishin më optimistë për jetën dhe

ndiheshin më shumë të mbështe-
tur nga familja dhe shkolla. Në vitin
2007, një raport i Departamentit
Amerikan të Shëndetit u dha fund
shumë prej dyshimeve, që binin
mbi adoptimin e fëmijëve. Raporti
i titulluar “Adoption USA”, studioi
2000 familje që kishin adoptuar fë-
mijë në mënyra të ndryshme.

U zbulua se 85 për qind e fë-
mijëve ishin në gjendje shumë të
mirë shëndetësore dhe shpirtërore.
Këta fëmijë gjithashtu ishin më pak
të prirë të jetonin në varfëri. Ata ki-
shin edhe përparësi të tjera në
lidhje me fëmijët biologjikë, pasi
këtyre u lexoheshin më shumë për-
ralla në fëmijëri, u tregoheshin më
shumë histori dhe merrnin më
shumë pjesë në aktivitetet jashtë-
shkollore. Mbi gjysma e fëmijëve
të adoptuar kishte aftësi shumë të
mira në lexim, në gjuhë të huaja
dhe në matematikë. Duken se poli-
tikat e reja të adoptimit po u pël-
qejnë shumë familjeve adoptuese,
pasi janë më të hapura dhe u lejon
fëmijëve që të takojnë lirisht fa-
miljet e tyre biologjike. Mënyrat
sesi ruhen këto kontakte janë nga
më të ndryshmet, që nga vizitat e
telefonatat deri te shkëmbimi i le-

trave apo e-maileve.
Për më tepër, rreth 97 për qind

të fëmijëve në moshën 5-vjeçare, e
dinin se ishin të adoptuar. Një stu-
dim i vitit 2012, i titulluar “Open-
ness in Adoption” raportoi se vetëm
5 për qind e adoptimeve të sotme
janë të mbyllura, pra pa kontakte
me familjen biologjike. Kërkimi tre-
gon edhe për përfitimet që kanë fë-
mijët që ruajnë marrëdhëniet me
familjen e origjinës. Në këtë
mënyrë ata mund të marrin më
shumë informacione rreth familjes
së tyre, të dhënave mjekësore ndër
vite dhe pemës gjenealogjike. Të

rinjtë që janë pjesë e adoptimeve të
hapura kanë një kuptim tjetër për
psikologjinë e adoptimit dhe për
prindërit e tyre. Adoleshentët e
adoptuar shprehen se ruajtja e
marrëdhënieve me familjen bio-
logjike i ka ndihmuar ata shumë në
pranimin e vetes dhe kuptimin e fi-
zionomisë së tyre. Ata e kanë
shumë më të thjeshtë t’i shpje-
gojnë gjërat që u ndodhin, kur e
dinë se i kanë trashëguar nga diku-
sh tjetër që është i ngjashëm me
ta.

Të adoptuarit kanë gjithashtu
ndjenja pozitive kundrejt nënave
të tyre dhe shprehen se e kanë më
të lehtë t’i falin, kur janë në dijeni të
gjendjes që kanë kaluar. Psikologët
e lidhin lumturinë e fëmijëve të
birësuar me zhvillimin e shëndet-
shëm të identitetit të tyre. Këta fë-
mijë ndihen më të sigurt në lidhje
me marrëdhëniet që kanë me fa-
miljet adoptuese, por nga ana tjetër
edhe ruajtja e kontakteve me fa-
miljen e origjinës, i lejon ata të
ndiejnë lumturi, shëndet dhe të
përqendrohen në gjërat që dëshi-
rojnë të arrijnë nga jeta. Adoptimi
është një traditë e krijuar që nga
antikiteti. Për shembull në Kodin e
Hamurabit, jepeshin me detaje të
drejtat e atyre që dëshironin të
adoptonin dhe përgjegjësitë që ki-
shin mbi individët që birësonin.
Gjurmë të adoptimit gjenden edhe
në Romën e lashtë në Kodin e Justi-
nianit. Ndryshe nga sot, adoptimi
atëherë bëhej jo vetëm nga perso-
nat që nuk mund të kishin fëmijë,
por edhe nga ata që dëshironin t’ia
trashëgonin pasurinë e tyre një per-
soni të caktuar. Për këtë arsye, me-
shkujt ishin më të preferuar për t’u
birësuar.

Dihet mirë se trashësia e ka një
efekt të dëmshëm për shëndetin.
Kilogramët e tepërt nënkuptojnë
rrezik më të madh nga sulmi në
tru, diabeti i tipit II, kanceri, së-
mundjet e zemrës, sëmundjet e
mëlçisë së yndyrshme, presioni i
lartë i gjakut dhe problemet e sh-
tatzënisë. Kohët e fundit shkencë-
tarët kanë zbuluar se për trashë-
sinë e mirë-hulumtuar megjithatë
ka diçka të re për të mësuar, dhe ky
është efekti në tru, të cilin e kishin
studiuar për pesë vjet. Në moshën
e mesme, truri i njerëzve me mbi-
peshë mund të jetë 10 vjet më i
vjetër se i atyre me peshë norma-
le. Ky zbulim është publikuar në
revistën Neurobiology of Aging.

Hulumtimi u krye nga
shkencëtarët nga Cambridge, Yale
dhe Cambridge Centre for Aging
and Neuroscience. Gjatë një pe-
riudhe 5-vjeçare të dhënat u ana-

lizuan nga më shumë se 500 per-
sona të moshave ndërmjet 20 dhe
87 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësit në
hulumtim ishin të rritur të shën-
detshëm. Ata u ndanë në dy gru-

pe, të hollë dhe me mbipeshë. Ba-
zuar në skanimet e trurit, shkencë-
tarët i rindërtuan strukturat e tru-
rit dhe e matën lidhjen midis
anatomisë së tij dhe peshës tru-
pore. Tek njerëzit e trashë vëllimi
i të ashtuquajturës materies së
bardhë ishte i lidhur me një shkal-
lë më të lartë të atrofisë, pra re-
duktimit në madhësi. Materia e
bardhë është indi përmes të cilit
kalojnë mesazhet mes rajoneve të
ndryshme të trurit.

Atrofimi maksimal u gjet në
njerëzit e moshës së mesme dhe
efekti korrespondoi pikërisht me
trurin më të vjetër për 10 vjet që
nga mosha e pjesëmarrësve të
tjerë të hulumtimit. Gjetjet sugje-

rojnë se obesiteti mund ta përsh-
pejtojë plakjen e trurit dhe ta rri-
së rrezikun e neurodegjenerimit,
që do të thotë humbje të funksio-
nit të neuroneve dhe vdekjen e
tyre. Neurodegjenerimi shkakton
kështu shumë sëmundje, duke
përfshirë sëmundjet atë të Alzhei-
merit, Parkinsonit dhe Hunting-
tonit. Shkencëtarët besojnë se tru-
ri i njerëzve të moshës së mesme
është mjaft i ndjeshëm dhe për
këtë arsye duket se njerëzit e asaj
moshe e kanë një tru më të vjetër.
Hulumtimet e ardhshme do ta
krijojnë një lidhje midis obesitetit
dhe plakjes dhe rreth asaj nëse
humbja e peshës mund të ndih-
mojë në shtyrjen e plakjes.

Një ilaç i cili përdoret për të
trajtuar zgjebën, del të jetë
edhe më e efektshme për të
zgjidhur problemin me disa
insekte. Sipas një studimi të
fundit, tashmë është krijuar
një pilulë e cila mund ta bëjë
gjakun e njeriut, helmues ndaj
mushkonjave. Në raport
thuhet se gjaku i njeriut si i til-
lë me anë të efektit të asaj pi-
lule, mund t’i vrasë mu-
shkonjat. Shkencëtarët
zbuluan se mizat vdiqën pasi
ushqeheshin me gjakun e
njerëzve, duke dhënë dozë su-
per-forcë të ivermektinës.
Efekti i vrasjes së mushkonja-
ve zgjati deri në një muaj pasi
pacientëve iu dha ilaçi. Hu-
lumtuesit tani shpresojnë se
droga mund të përdoret për të
frenuar kontrollin e malaries,
dhe potencialisht për së-
mundje të tjera nga mu-
shkonjat, njofton Klan Kosova.

Trashësia mund ta plakë trurin për 10 vjet

Krijohet
pilula që bën
gjakun 
e njeriut
helmues ndaj
mushkonjave

A janë të lumtur
fëmijët e adoptuar?

Në fakt, adoleshentët e
adoptuar kishin
marrëdhënie më të mira
në lidhje me
mirëkuptimin në familje,
i ndihmonin më shumë të
tjerët dhe miqësitë e tyre
ishin më të shëndetshme
sesa të personave që ishin
të paadoptuar.
Adoleshentët e adoptuar
kishin gjithashtu arritje
më të larta në studime,
ishin më optimistë për
jetën dhe ndiheshin më
shumë të mbështetur
nga familja dhe shkolla

Ja disa persona të famshëm
që janë të adoptuar: Stiv
Xhobs; Eleonor Rusvelt;
Edgar Alan Poe; Çarls
Dikens; Aleksandri i Madh;
Xhon Lenon; Leo Tolstoi;
Merlin Monro; Mark Tuein;
Nelson Mandela; Nat King
Cole; Halle Berri

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



Në kuadër të aktivitetit të or-
ganizuar nga Federata Islame e
Holandës (NIF) dhe Federata Vi-
zioni Kombëtar Holanda Veriore
(MGNN) në Holandë, janë shpërn-
darë informacione në lidhje me
Islamin në 23 pika të ndryshme,
raporton Anadolu Agency (AA).
Në aktivitetin me emër "Urdhëro-
ni unë jam musliman" i organizuar
veçanërisht në qytete të mëdha,
në 17 qytete të ndryshme, 250 vul-
lnetarë shpërndanë 27 mijë trën-
dafil dhe broshura rreth Islamit.

Idris Erdoğan në deklaratën
për AA, në aktivitetin të cilin e ndo-
qën edhe mediat holandeze, tha
se kanë për qëllim që holandezëve
t'i tregojnë për Islamin nëpërmjet
broshurave dhe trëndafilave, dhe
të përmbysin paragjykimet ndaj

Islamit dhe muslimanëve në vitet
e fundit në Evropë dhe Holandë.

"Mendoj se është shumë mirë
t'i afrojmë njerëzit njëri me tje-
trin. Ka shumë keqkuptime dhe
disa gjërat që kanë ndodhur.
Njerëzit në përgjithësi nuk e
njohin njëri-tjetrin. Më kryesorja
është që të tregohet çfarë po
ndodh dhe çfarë është përmbajtja
e fesë", tha holandezja Petra War-
merdam. Gjithashtu edhe një vizi-
tor holandez që nuk dëshiroj ta
tregonte emrin, tha se "Është
shumë mirë që shpërndahet edhe
broshura që tregojnë për Islamin
menjëherë pas trëndafilit. Kam
kolegë muslimanë, disa gjëra ta-
shmë i di. Jam kundër injorimit të
dikujt para se të dimë diçka për
atë. Para se të shikojmë fenë duhet

shikuar se është njeri".
Edhe kryetari i Grupit Parla-

mentar të Partisë Denk e cila në
zgjedhjet e fundit lokale në Ho-
landë arriti një sukses të madh,
Tunahan Kuzu, ishte ndër pjesë-
marrësit e aktivitetit. "Që katër
vjet, prej atëherë kur filloi projek-
ti kam marrë pjesë dhe e vlerësoj.
Si muslimanë evropianë duhet të
bëjmë gjithçka për të shkatërruar
imazhin e keq ndaj muslimanëve
në botën perëndimore", tha ai.

Aktiviteti gjithashtu u organi-
zua edhe në 200 pika të tjera të
shumë shteteve tjera të Evropës,
në mesin e të cilëve Gjermania,
Austria, Zvicra, Belgjika, Franca,
Danimarka, Suedia, Norvegjia,
Italia si dhe në Australi dhe në Ka-
nada.

Urdhëroni, 
unë jam musliman

Në aktivitetin "Urdhëroni unë
jam musliman" i organizuar
veçanërisht në qytete të
mëdha, në 17 qytete të
ndryshme, 250 vullnetarë
shpërndanë 27 mijë trëndafil
dhe broshura rreth Islamit
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Prishtinë, 10 prill - Shtypi i shkruar
serb është zgjuar këtë të martë i
gjithi me deklaratën e Presiden-
tit të Kosovës, Hashim Thaçi. Ai
deklaroi një ditë më parë, me ra-
stin e 19-vjetorit të betejës së Ko-
shares se Kosova mbetet ende e
kërcënuar nga Serbia, por shtoi
se këtyre kërcënimeve do t’u
përgjigjet ashtu si në vitin 1999;
me pushkë. E përditshmja serbe,
“Kurir”, në faqen e parë ka pu-
blikuar artikullin me titull: “Ha-
shim Thaçi kujton luftën”.

“Presidenti i Kosovës kërcë-
non se do të godasë Serbinë me
pushkë. Kjo është një tjetër provë
se shqiptarët nuk duan dialog,
por luftë”, thuhet në shkrimin e
Kurir. 

Me tituj me të njëjtën përm-
bajtje u hapën edhe gazetat e
tjera të vendit, ndërkohë që në

versionet online të tyre, deklara-
ta e Presidentit të Kosovës
qarkulloi që pasditen e së hënës.

Kosova përkujtoi një ditë më
parë betejën e Koshares, një prej
betejave kyçe që vendosi fatin e
luftës dhe ku Ushtria Çlirimtare e
Kosovës çau kufirin mes Kosovës
dhe Shqipërisë, të vendosur në

atë kohë nga forcat serbe.
Ndërkaq, presidenti serb,

Aleksandar Vuçiq, duke iu
përgjigjur deklaratave të presi-
dentit Thaçi, të bëra në përvje-
torin  Betejës së Koshares, tha se
“Serbia po bën politikë paqeje e
jo të pushkës dhe armëve”. Ndaj
deklaratave të Thaçit kanë rea-

guar edhe zyrtarë të tjerë shtetë-
rorë serbë. “Nuk më pëlqen të
merren me pushkë dhe me armë,
si Thaçi. Le ta bëjë ai. Por, nuk e
shkatërruan pushkët e Thaçit
Serbinë, por disa avionë. Dhe e
jona është të bëjmë politikë të
paqes”, u tha Vuçiq gazetarëve në
Mostar, raporton ‘Al Jazeera”.

Gjnerali serb
e krahason
Kosharen 
me Vietnamin
Gjenerali i pensionuar serb i dënuar
për krime lufte, Vladimir Lazareviq, i
cili ishte komandant i Korpusit të Pri-
shtinës të ish-Ushtrisë Jugosllave
gjatë kohës së luftës në Kosovë, zbu-
lon dëshmitë e tij nga koha e luftës
dhe tmerrin e Betejës së Koshares. Ai
thotë se më më 9 pril ndodhi thyerja e
kufirit dhe hyrja e trupave të UÇK-së
në Kosovë nga Shqipëria.
“Sulmi ishte i tmerrshëm, dhe armiku
ishte shumë, i armatosur mirë, me
mbështetje të mirë ajrore dhe instruk-
torët më të mirë të NATO-s… Ishte një
Vietnam në miniaturë. Nuk ishte be-
teja vetëm e Karakollit të Koshares,
ishte një front prej 15 kilometrash”.
“Ishin këputur të gjitha lidhjet me
vijën e parë të frontit. Unë merrja ra-
port nga ura ime komanduese. Përveç
përshkrimit të hollësishëm të këtij
kaosi, ai tha: ‘Ne do ta mbrojmë kufi-
rin me çdo kusht!’, me shkronja të
theksuara. U rrëqetha kur i lexova këto
fjalë dhe u përgjigja: ‘Mbajeni,
mbrojeni Serbinë. Ne po vijmë’, dhe
këtë do ta kujtoj derisa të jem gjallë.
Ne shkuam në vijën e parë të luftime-
ve. Në atë kohë, gjeneral Pavkoviç ish-
te gjithashtu pranë meje, i cili për-
shëndeti fjalët e mia dhe urdhëroi të
ashtuquajturin homologun tonë nga
ana jonë”.
Gjenerali serb flet me dhembje kur e
kujton tërheqjen e ushtrisë serbe nga
Kosova.
“Në atë moment kisha probleme të
tjera. Unë duhej të tërhiqja njerëzit
dhe pajisjet pa përjetuar një debakël.
Nga pikëpamja ushtarake, unë e di se
qëllimi ishte që të vriteshin 20 deri 25
ushtarë serbë në Kosovë dhe të rraf-
shojnë gjithçka për tokë… Ne paranda-
luam kapitulimin e shtetit dhe
shkatërrimin e tij. Nga ana tjetër, brak-
tisja e Kosovës më ka goditur më
shumë, sepse pashë se populli serb u
la në mëshirën e agresorit. Unë madje
kam qarë. Më duhet të them se perso-
nalisht nuk kam pasur besim në gjithë
atë që është shkruar në marrëveshjen
e Kumanovës, dhe sipas Rezolutës
1244. Unë i fundit jam larguar nga Ko-
sova”, tha ai.
Gjenerali i pensionuar serb, Vladimir
Lazareviq, ishte dënuar nga Tribunali i
Hagës me 14 vjet burg, për përgjegjësi
komanduese për krime të luftës në
Kosovë.
Së fundmi Serbia e ka emëruar gjene-
ralin e dënuar për krime lufte në krye
të Akademisë Ushtarake, gjë që ka nxi-
tur reagime të fuqishme edhe të fak-
tori ndërkombëtar.

Barrierat e vazhdueshme të
cilat u bëhet bizneseve nga insti-
tucionet e Shqipërisë dhe Ko-
sovës, kanë bërë që shkëmbimet
mes të dyja vendeve të mos jenë
të kënaqshme. Kështu edhe ven-
dosja e taksës për kalim në
Rrugën e Kombit, ka bindur edhe
më shumë se funksionimi i një
tregu të përbashkët është gati i
pamundur në mes të Shqipërisë
dhe Kosovës.

Bizneset nga Kosova përveç
se ngarkohen me taksa për ka-
lim në Rrugën e Kombit prej 5
euro për makina e deri në mbi 22
euro për kamionë, ngarkohen
edhe me pagesën e skanerit kur
eksportojnë në Shqipëri në
shumë për 22 euro. Kryeministri,
Ramush Haradinaj, ka thënë se
vendosja e taksës për kalim në
Rrugën e Kombit është e lartë.
Sipas tij, taksat të tilla e bëjnë të
parëndësishëm edhe unionin
doganor Kosovë Shqipëri.

“Atëherë çka na duhet
Unioni Doganor. Është shumë e
pakuptueshme, nuk po kuptoj
çka po ndodhë. Është një kalku-
lim shumë i çuditshëm”, tha krye-
ministri Haradinaj në emisionin
“Debat Plus”, në RTV Dukagjini.

Drejtori i Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovës (OEAK),
Arian Zeka ka thënë për Telegra-
fin se Qeveritë e Kosovës dhe Sh-
qipërisë kanë mungesa të inicia-
tivave për t’i konkretizuar
marrëveshjet e nënshtruar në
takimet ndërmjet dy qeverive.

Sipas tij, retorika që i ka ka-
rakterizuar këto takimet ka qenë
në shpërputhje me zotimet për
rritje të bashkëpunimit.

“Në shpërputhje më të
madhe kanë qenë edhe barrie-
rat e aplikuara kohë pas kohe,
shumë më shpesh nga Shqipë-
ria, karshi bizneseve nga Kosova.

Taksa e rrugës natyrisht që
është e nevojshme për mirëm-
bajtjen e rrugës dhe kjo nuk di-
skutohet, por ajo që duhet disku-
tuar është lartësia e saj, edhe aq
më shumë injorimi total i institu-
cioneve të Kosovës. Po, kjo është
çështje e brendshme e Shqipëri-
së, por është në kundërshtim me
frymën e bashkëpunimit që të
dyja vendet po përpiqen të ven-
dosin”, tha Zeka.

Mbledhjet e përbashkëta, si-
pas tij, nuk kanë kurrfarë kupti-
mi, nëse të dyja vendet zgjedhin
të trajtojnë problemet pa kon-
sultime.

“E në këtë aspekt, as lëvizja
drejt krijimit të një tregu të për-
bashkët, duke se është larg të bë-
rit realitet. Është paradoksale që
zyrtarët e lartë të shtetit të Sh-
qipërisë përkrahin dhe shtyjnë
përpara idenë e tregut të përba-

shkët rajonal, por i kushtojnë fare
pak rëndësi, ose aplikojnë vepri-
me krejt të kundërta në idenë e
krijimit të një tregu të përba-
shkët me Kosovën”, ka thënë
Arian Zeka.

Edhe Berat Rukiqi këshilltar
në Odën Ekonomike të Kosovës
(OEK), ka thënë se mënyra e ven-
dosjes së taksës për kalim nëpër
Rrugën e Kombit është bërë pa
konsultime. Sipas tij, taksat nuk
duhet të vendosen vetëm për pe-
nalizime.

“Taksa për Rrugën e Kombit
është bërë pa konsultime para-
prake, e po ashtu kjo taksë nuk e
lehtëson tregun por ua vështirë-
son punën e bizneseve, sidomos
e kompanive të cilat në baza dito-
re eksportojnë mallra nga Koso-
va për në Shqipëri”, tha Rukiqi.

Sipas tij, bizneset e Kosovës
ngarkohen edhe me pagesën e
skanerit e cila taksë bashkë me të
rrugës ua shtrenjtojnë koston e
transportit edhe më shumë.

Tregu i përbashkët Kosovë-Shqipëri,
larg realizimit

Jehona e “pushkës”  së
Hashim Thaçit në Beograd 

“Nuk më pëlqen të
merren me pushkë
dhe me armë, si
Thaçi. Le ta bëjë ai.
Por, nuk e
shkatërruan pushkët
e Thaçit Serbinë, por
disa avionë. Dhe e
jona është të bëjmë
politikë të paqes”, u
tha Vuçiq gazetarëve
në Mostar

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Adolf Hitler u njoh me Charlot-
te Lobjoie në lindje të një qyteti
francez Lille. Atij i pëlqeu shumë kjo
vajzë dhe vendosi të bëjë një foto
me të. Fotografia do të dalë në
ankand me një çmim 52 mijë funta,
shkruan korrespodenti nga Parisi  i
Telegraphit britanik, Peter Allen. Fo-
toja paraqet francezen ashtu siç e
kishte njohur Hitleri më 1916, në një
fushë ku ajo po kosiste me një sha-
mi të kuqe mbi kokë.

Për dashurinë e tyre i pari ka
rrëfyer Jean Mari Luare, i cili deri në
vdekjen e tij më 1985 kishte pohuar
se ishte djali i tyre, ndonëse kjo
asnjëherë nuk ishte konfirmuar me
fakte. Por, kështu i kishte thënë e
ëma. Ajo i kishte treguar se Hitlerin
e kishte njohur gjatë qëndrimit të tij
në qytezën Faure an Vep gjatë
kohës së luftës. Ai ishte 28 vjeç, kur-
se kjo 19. E kishte parë pranë rrugës
të ulur duke skicuar, dhe e shtyrë
nga shoqet kishte mbledhur forcë
të shkonte dhe ta pyeste çka po viza-

tonte. Por as pasi kishin “nisur” nuk
kishin ndërruar fjalë, meqë ai nuk
dinte frëngjisht, kurse ajo gjermani-
sht. I pëlqente të shëtiste në natyrë,
ka thënë ajo. Kjo, pra natyra, sikur e
inspironte t’i drejtohej publikut fik-
tiv dhe gjithnjë mbi historinë e
Gjermanisë. Zemërohej pse nuk e
dëgjoja, por përveç se nuk e kup-
toja historinë e Prusisë dhe të Au-
strisë, ajo e Bavarisë as që më inte-
resonte. Pohonte se kishte mbetur

shtatzënë pas një nate “të
dehur”.Charlotte pas i i lindi djali,
nga turpi iku në Paris, ndërsa fë-
mijën ia la gjyshit dhe gjyshes, por
më vonë ishte kthyer. Pohonte se
Hitleri e kishte trajtuar mirë dhe se
ka qenë i mrekullueshëm si dash-
nor, por tepër xheloz. Nuk i pëlqen-
te që dikush tjetër ta shikonte Char-
lotte. Jean Mari ka shkuar ushtar,
ndërsa ishte bashkuar me lëvizjen e
rezistencës kundër forcave të dik-

tatorit, për të cilin nuk kishte ditur
se e ka pasur babë. Kur nga fundi i
viteve të dyzeta e ëma i kishte tre-
guar të vërtetën, Jean Mari kishte
rënë në depresion.

“Kam punuar dy dekada pa
ndërprerje vetëm që ta harroj. Gjatë
njëzet vjetëve asnjëherë nuk kam
shkuar në kinema”, ka deklaruar ai.
Në funds e kishte pranuar se kë e ki-
shte pasur baba dhe kishte nisur të
hulumtonte jetën e të et për të dë-
shmuar se Hitlerin e kishte pasur
baba. Nuk janë bërë kurrfarë te-
steati, Jean Mari, i kishte treguar për
gjyshin gjatë një darke, kur ai ishte
mbushur 16 vjet.

Phillipi e kishte pranuar të vër-
tetën se kush ishte gjyshi i tij dhe
bënte disa gjëra që të tjerët do t’i sh-
mangnin sikur të ishin në vendin e
tij, ndër të tjera mbante mustaqe e
stil të flokëve si të tij.

Rusia, sipas këshilltarit veteran
të Vladimir Putinit e ka braktisur
tashmë shpresën e saj shekullore
për integrim me Perëndimin, e po
përgatitet për një periudhë të re izo-
limi gjeopolitik.Në artikullin e tij
për “Global Affairs”, Vladislav
Surkov thotë se udhëtimi epik i Mo-
skës drejt Perëndimit ka përfun-
duar, duke shënuar kështu fundin e
përpjekjeve të vazhdueshme të saj
në 4 shekuj për t’u bërë pjesë e civi-

lizimit perëndimor. Pohime të tilla u
bëjnë jehonë atyre të presidentit
rus, i cili u përpoq fillimisht të farkë-
tonte lidhje më të ngushta me
Perëndimin pas zgjedhjes për herë
të parë në vitin 2000, por më vonë i
rriti ndjeshëm tonet kritike ndaj Sh-
teteve të Bashkuara dhe aleatëve të
tyre të NATO-s.Putin pretendon se
është Perëndimi, ai që i ka mbyllur
Moskës dyert e bashkëpunimit, e se
po përpiqet ta margjinalizojë e

dobësojë vendin e tij.Marrëdhëniet
janë sot në pikën e tyre më të ulët
që prej periudhës së Luftës së
Ftohtë, e kjo ka ardhur si shkak i
vendimit të Rusisë për ta aneksuar
Krimenë, mbështetjen e saj për se-
paratistët prorusë në lindje të Uk-
rainës, rolin në luftën e Sirisë dhe
helmimin e ish-spiunit rus, Sergei
Skripal, në Britani. Vetmia e madhe
e Rusisë justifikohet nga Surkov me
një thënie të vjetër të përdorur në

vend: Shteti ka vetëm dy aleatë,
ushtrinë dhe marinën. Edhe pse
këmbëngul të tregojë se nuk bëhet
fjalë për një izolim të përgjithshëm,
këshilltari i lartë i Putinit lë të kup-
tohet se bashkëpunimi rus do të ku-
fizohet dukshëm në të ardhmen.

Destrojeri i marinës ushtarake
amerikane ”Donald Cook” la të
martën portin qipriot të Larnakës,
ku ishte ankoruar, dhe u nis drejt
ujërave siriane, njoftoi gazeta e për-
ditshme turke ”Hurriyet”. Sipas kë-
saj gazete, anija luftarake amerika-
ne ndodhet aktualisht rreth 100
kilometra nga porti sirian i Tartusit,
ku ndodhet një bazë ushtarake e
marinës ruse, raporton ata. Ende
nuk ka konfirmime zyrtare nga ana
e forcave të armatosura amerika-
ne për manovrat e këtij destrojeri.

Këto manovra zhvillohen në
kuadër të një situate të tensionuar,
pas sulmit kimik kundër qytetit të
Dumas nga ana e regjimit të presi-

dentit sirian Bashar al Assad.
Kundër këtij të fundit, presidenti
amerikan, Donald Trump premtoi
”vendime të rëndësishme gjatë 24-
48 orëve të ardhshme”.Ndërsa Da-
masku dhe Moska mohojnë çdo
akuze per sulmin me armë kimike
në Siri, SHBA i kërkon Këshillit të Si-
gurimit të OKB-së të nisin një he-

tim për të hedhur dritë mbi
ngjarjen. Ministri i jashtëm rus Ser-
gei Lavrov deklaroi se nuk ishte
gjetur asnjë provë për sulm me
armë kimike në Douma. Ndërsa
shoqata mjekësore siriano-ame-
rikane pretendon se mbi 500 per-
sona u dërguan në spitale me
simptoma qe tregojnë ekspozim

ndaj agjenteve ki-
mike.Uashingtoni dhe Moska re-
plikuan ashpër në mbledhjen
urgjente të  Këshillit të sigurimit
të OKB. Ambasadori rus, Vassily
Nebenzia tha se ngjarja në Duma
ishte e inskenuar dhe se ndërhyrja
e mundshme e ushtrisë amerikane
do të kishte pasoja të rënda. E fortë
ishte kundërpërgjigjja e ambasa-
dores amerikane Niki Haley, e cila
pohoi se ruset kane ne duar gjakun
e fëmijëve sirianë.Përplasja në kë-
shillin e sigurimit të OKB-së vjen
pas deklaratës së presidentit Do-
nald Trump  i cili nuk përjashtoi
asnjë opsion sa i përket Sirisë, ra-
portojnë agjensitë e lajmeve.

Trump
përplaset 
me FBI

Presidenti i SHBA është për-
plasur sërish me Byronë Fede-
rale të Hetimeve, pasi agjentët
konfiskuan dokumente të
avokatit të tij personal, Mi-
chael Cohen. Në reagimin e tij,
Trump e quajti këtë veprim si
të turpshëm dhe një sulm ndaj
vendit. Ai nuk ngurroi të aku-
zoje sërish prokurorin e po-
saçëm Robert Mueller per te ci-
lin tha se po merret me një
gjueti shtrigash. Presidenti
Trump theksoi se deri tani nuk
është gjetur asnjë bashkëpu-
nim i fshehtë me Rusinë për
ndërhyrje në zgjedhjet presi-
denciale të vitit 2016.
I pyetur nëse do ta shkarkonte
prokurorin Mueller, ai nuk u
përgjigj drejtpërsëdrejti por
tha se “këtë do ta shohim”. Për
më tepër Donald Trump u
ankua se nuk ka patur asnjë
hetim rreth rivales së tij në
zgjedhje, Hillary Clinton, duke
iu referuar “33 mijë emaileve të
saj të zhdukura”.

Përshkallëzohe
n tensionet
mes Athinës 
e Ankarasë
Tensionet mes Turqisë dhe
Greqisë vazhdojnë të për-
shkallëzohen. Një tjetër inci-
dent u regjistrua mbrëmjen e
djeshme. Sipas Ministrisë
Greke të Mbrojtjes rreth orës
22. 30 minuta me orën lokale,
një helikopter turk ka flutu-
ruar mbi ishullin grek Ro.
Sipas kësaj ministrie, helikop-
teri ka qenë i rojës bregdetare
turke dhe ka kryer fluturime të
ulëta 300 metra mbi ishull.
Pasi e kanë identifikuar autori-
tetet greke, kanë qellua me
armë zjarri ne ajër dhe he-
likopteri është larguar
menjëherë. Gjatë ditës së sot-
me priten reagimet zyrtare
nga ana e Greqisë në lidhje me
këtë incident.

Rrëfehet djali i Hitlerit:
Luftova kundër babait tim

Charlotte pas  i lindi
djali, nga turpi iku në
Paris, ndërsa fëmijën ia
la gjyshit dhe gjyshes,
por më vonë ishte
kthyer. Pohonte se
Hitleri e kishte trajtuar
mirë dhe se ka qenë i
mrekullueshëm si
dashnor, por tepër
xheloz. Nuk i pëlqente
që dikush tjetër ta
shikonte Charlotte

Vetmia e madhe e Rusisë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Destrojeri amerikan ”Donald Cook” lundron drejt  Sirisë 
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të 
procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për 
punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 23/2018 

     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Ministrinë e Kulturës “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101V02000 Bashkëpuntor i lartë 
për çështje analitike-studimore, Njësia për 
planifikim strategjik, zhvillim, analizë, 
hulumtim dhe promovim të veprimtarive 
botuese në Republikën e Maqedonisë, Sektori 
për veprimtari botuese(Sektori për libra) 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, sociologji  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  

Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 
sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 

Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 

- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes 
orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 

Rroga neto: 23.231,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
2. UPR0101V02000 Bashkëpuntor i lartë 

për vlerësim, trajnim profesional dhe stërvitje, 
Njësia për avancim me burimet njerëzore 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, filozofi  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 
sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes 
orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 

Rroga neto: 23.231,00 denarë
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i 

plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e 
publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja 
do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga 
faqja e internetit e Agjencisë. 

Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të 
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur 
në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së 
administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së 
çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit 
administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 
15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një 
afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas 
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet 
drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të. 

 
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së 
nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16dhe163/16) dhe Vendim me nr. 10-1131/3 nga 05.04.2018 Kryetari i 
Komunës së Tetovës, e lëshon këtë: 

 
K O M U N I K A T Ë 

 
për organizimin e Prezantimit Publik dhe Anketës publike për Projektin arkitektonik urbanistik për 

formimin e ngastrës ndërtimore PN 1 me destinim A1- Banim në shtëpi banesore (Oborri bujqësor i 
fshatit) në PK 397/4 dhe PK 397/6 nga Akti i përgjithshëm për fshatin Falishtë, KK Falishtë- Komuna e 

Tetovës 
 

Njoftohen qytetarët e komunës së Tetovës se kryetari i komunës së Tetovës mori Vendim për 
organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike sipas Projektit arkitektonik urbanistik për 
formimin e ngastrës ndërtimore PN 1 me destinim A1- Banim në shtëpi banesore (Oborri 
bujqësor i fshatit) në PK 397/4 dhe PK 397/6 nga Akti i përgjithshëm për fshatin Falishtë, KK 
Falishtë- Komuna e Tetovës, i përpunuar nga "Pro-inzhenering"- SHPK Tetovë, me nr. tek. 04-
06/2017. 
 
Kufiri i përfshirjes së projektit të këtij PAU nga ana veriperëndimore kufizohet me vijën rregulluese të 
rrugës Tetovë –Strmnicë, në anën lindore kufizohet me kufirin e PK 397/2, në anën jugore me kufirin e 
PK 404/1 dhe PK 404/5, dhe nga ana perëndimore me kufirin e PK 397/1.  
Sipërfaqja e përfshirjes së projektit është 2325 m2. 

 
ANKETA PUBLIKE sipas Projektit arkitektonik urbanistik për formimin e ngastrës ndërtimore PN 1 me 
destinim A1- Banim në shtëpi banesore (Oborri bujqësor i fshatit) në PK 397/4 dhe PK 397/6 nga Akti i 
përgjithshëm për fshatin Falishtë, KK Falishtë- Komuna e Tetovës, do të zgjas 5 ditë pune, kurse do të 
mbahet në periudhën nga 17.04.2018 – 23.04.2018. 
 
PREZANTIMI PUBLIK sipas Projektin arkitektonik urbanistik për formimin e ngastrës ndërtimore PN 1 
me destinim A1- Banim në shtëpi banesore (Oborri bujqësor i fshatit) në PK 397/4 dhe PK 397/6 nga 
Akti i përgjithshëm për fshatin Falishtë, KK Falishtë- Komuna e Tetovës, do të mbahet me dt. 
18.04.2018 në ora 12:00, në zyrën nr. 20 në Komunë - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën 
ndërtimore në komunën e Tetovës. 
 
Listat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i marrin në hapësirat 
e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në zyrën nr. 20 në komunën e 
Tetovës  ose në formën elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizëm. 
 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i përfshirë me planin, 
mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozime dhe mendime në listat anketuese.  
 
Shtojca grafike e Projektin arkitektonik urbanistik për formimin e ngastrës ndërtimore PN 1 me destinim 
A1- Banim në shtëpi banesore (Obori bujqësor i fshatit) në PK 397/4 dhe PK 397/6 nga Akti i 
përgjithshëm për fshatin Falishtë, KK Falishtë- Komuna e Tetovës, do të ekspozohet në tabelën e 
shpalljes në ndërtesën e komunës së Tetovës në ueb faqen e komunës, informata më detale për 
Projektin arkitektonik urbanistik do të mund të merren në Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me 
tokën ndërtimore në komunën e Tetovës. 

Kryetar,
Teuta Arifi

 
Në bazë të nenit 35paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-
së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16dhe163/16) dhe Vendim me nr. 10-776/2 nga 04.04.2018 
Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë: 

K O M U N I K A T Ë 
 

për organizimin e Prezantimit Publik dhe Anketës publike për Dokumentacionin urbanistik 
planor lokal për pjesë nga P.K. nr. 7806, K.K. Tetovë jashtë r.nd. v.q. Klukovë, me destinim B1- 

objekte të vogla komercijale dhe aktivitete afariste,  
Komuna e Tetovës 

 
Njoftohen qytetarët e komunës së Tetovës se kryetari i komunës së Tetovës mori Vendim për 
organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike sipas Dokumentacionit urbanistik planor 
lokal për pjesë nga P.K. nr. 7806, K.K. Tetovë jashtë r.nd. v.q. Klukovë, me destinim B1 - 
objekte të vogla komercijale dhe aktivitete afariste, Komuna e Tetovës. 
Lënda e përfshirjes planore është i locuar në territorin e komunës së Tetovës. 
Parcela kadastrale PK 7806 shtrihet jashtë kufirit të përfshirjes të planit planit urbanistik ekzistues 
të PGJU-së për qytetin e Tetovës. Parcela kadastrale PK 7806 në anën perëndimore kufizohet me 
rrugën ekzistuese lokale i rregulluar me pllaka bekaton, në anën lindore me rrugë lokale me truall 
dhe në anën jugore me PK 7807 dhe në veri kufizohet me PK 8149. 
Përfshirja është me sipërfaqeprej1026,77 m2 

 

ANKETA PUBLIKE sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për pjesë nga P.K. nr. 7806, 
K.K. Tetovë jashtë r.nd. v.q. Klukovë, me destinim B1- objekte të vogla komercijale dhe aktivitete 
afariste, Komuna e Tetovës do të zgjas 5 ditë pune, kurse do të mbahet në periudhën nga 
17.04.2018 – 23.04.2018. 
 
PREZANTIMI PUBLIK sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për pjesë nga P.K. nr. 7806, 
K.K. Tetovë jashtë r.nd. v.q. Klukovë, me destinim B1- objekte të vogla komercijale dhe aktivitete 
afariste, Komuna e Tetovës, do të mbahet me dt. 18.04.2018 në ora 11:00, në zyrën nr. 20 në 
Komunë - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e Tetovës. 

Listat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i marrin në 
hapësirat e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në zyrën nr.20 
në komunën e Tetovës  ose në formën elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizëm. 
 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i përfshirë me 
planin, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozime dhe mendime në listat anketuese.  
 
Shtojca grafike e Dokumentacionit urbanistik planor lokal për pjesë nga P.K. nr. 7806, K.K. Tetovë 
jashtë r.nd. v.q. Klukovë, me destinim B1- objekte të vogla komerciale dhe aktivitete afariste, 
Komuna e Tetovës do të ekspozohet në tabelën e shpalljes në ndërtesën e komunës së Tetovës 
në ueb faqen e komunës, informata më detale për Dokumentacionin urbanistik planor lokal do të 
mund të merren në Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e 
Tetovës. 

Kryetar,
Teuta Arifi
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Koha, e mërkurë 11 prill, 2018 

Nga Qerim LITA

Siç është e njohur më 2 gusht
të vitit 1944 në manastirin "Prohor
Pçinski", u mbajt Konferenca e parë
Antifashiste Çlirimtare Kombëtare
e Maqedonisë - KAÇKM-ë, në të
cilën Maqedonia u "proklamua sh-
tet federal në Jugosllavinë e Re de-
mokratike federative". Dy doku-
mentet e dala nga ajo konferencë:
Konkluzionet dhe Deklarata për të
drejtat themelore të qytetarëve të
Maqedonisë, flasin qartazi se Maqe-
donia federale u shpall shtet "na-
cional i popullit maqedonas", ndër-
sa shqiptarët, turqit e popujt tjerë
jo-sllav, u shpallën si "pakica nacio-
nale", të cilëve siç thuhej në pikën dy
të Deklaratës "u garantohen të
gjitha të drejtat e liritë nacionale".  

Ky konstatim mbështetet edhe
në Konkluzionet në të cilat bëhej
me dije se në mbledhje morën pje-
së 122 përfaqësues të plotfuqishëm
"djem dhe bijat të popullit Maqe-
don", dhe se në prezencën e dele-
gatëve: "të shtabit Madhor të Mar-
shallit Tito; të misioneve ushtarake
të aleatëve dhe të shtabit Madhor të
Serbisë e deklaruen vullnetin so-
vran të popullit të vet...". Në fund të
Konkluzioneve jepej apeli i Konfe-
rencës, drejtuar vetëm popullit ma-
qedonas, ku ndër të tjerave thuhej:
"...Populli Maqedon! Atdhetarë dhe
Atdhetare! Lirija është në pragun!
Elementet të shtetit t’onë federativ
u vun! Por bash t’ani duhet që të
gjith të jemi në ball. Tash bash
duhet të mblidhemi ne të gjith reth
frontit n.ç. të Maqedonisë, në ush-
trinë t’onë nacional-çlirimtare që t’i
ruejmë frytet të luftës së deritanish-
me. Asht ora e fundit për çdo Maqe-
donas që të largoj çdo mosmarrëve-
shje dhe të niset në luftën e fundit
për lirim të popullit t’onë të shum
vujtum.- Në emën të shtetit të ri
Maqedonas në emën të ndërtimit
të tij ne ju thërasim: Edhe ma shum
forcoheni bashkimin të mbarë po-
pullit Maqedonas nëpër frontin n.ç
të Maqedonis - bashkimi do t’a ban
të mundshme ndërtimin e shtetit
Maqedon bashkim i cili edhe do ta
ruejë këtë shtet! Çohu i gjith në
Kryengritje të armatosun dhe resh-
tohu në radhët e para të LNÇ të Ma-
qedonis, ushtri e cila të ndërtoj sh-
tetin dhe e cila do të dijë t’a ruajë!
Zmadhoni brigadat t’uaja në divi-
zione dhe korp-armata të forta!
Edhe ma me forcë vehuni në formi-
min e Këshillave N.Ç. organet të pu-
shtetit të rij demokratik popullor,
ku për mes të cilave duhet të
mblidheni për ndërtim të shtetit të
ri Maqedon!". 

Për sa më sipër shihet qartë se
në seancën e parë të KAÇKM-së, sh-
qiptarët fare nuk u përmenden, që
ky fakt është fshehur, si nga histo-
riografia komuniste maqedonase
po ashtu edhe ajo shqiptare. Më

vonë, përkatësisht në mbledhjen e
dytë, punimet e së cilës u mbajtën
më 4 gusht 1944, u soll Manifesti, i
cili për dallim nga Konkluzionet e
mbledhjes së parë, u apelohej edhe
shqiptarëve të cilët emërtoheshin
si "arnaut" si dhe turqve e vllehve, që
të bashkëngjiten Luftës Nacionalç-
lirimtare. Në të shprehimisht
thuhej: "Vëllezër arnaut, turq dhe
vlleh, - Robëruesit e Maqedonisë
gjithmonë kanë dashur të na

ndajnë e ngatërrojnë për ta sun-
duar më lehtë atdheun tonë e t’i
grabisin popujt tanë. E kaluara e
rëndë na tregoi se interesat e kom-
beve tona janë të njëjta, por i njëjtë
është edhe fati i tyre. Në këto mo-
mente vendimtare të gjithë ne e
ndërtojmë Maqedoninë e lirë. Çfarë
Maqedonie ndërtojmë, ashtu do ta
kemi. Bijtë tuaj marrin pjesë në ush-
trinë maqedonase dhe zënë vende
komanduese. Luftëtarët tuaj të parë
marrin pjesë si deputet - deputet të
popullit në Kuvendin Popullor. Ku-
vendi i parë Popullorë i Maqedoni-
së proklamoi barazinë e të gjitha
kombësive në Maqedoni. Mobilizo-
ni të gjitha forcat që sa më parë t’i
realizojmë parimet e tij të shenjta.
Merrni pjesë në mënyrë të bara-
bartë në luftërat kundër okupatorit
që të mund të merrni pjesë në
mënyrë të barabartë në ndërtimin e
lirisë, Maqedonia e lirë atdheu i
mbarë kombësive". 

Ky ndryshim, përkatësisht,
plotësim, erdhi me insistimin e për-
faqësuesve shqiptarë Qemal Agol-
li dhe Abdulla Aliu - Krashnica, të
cilët për arsye të panjohura nuk ki-
shin marrë pjesë në mbledhjen e
parë. Mospjesëmarrjen e tyre e

shohim edhe në listën prej dhjetë
anëtarëve të zgjedhur në Presidiu-
min e KAÇKM-së, në të cilën nuk fi-
guronte asnjë shqiptar, ndërsa më
vonë kjo listë u zgjerua në 22 anë-
tarë, prej tyre vetëm një ishte sh-
qiptar, Qemal Agolli, i cili morri po-
stin e nënkryetarit të Presidiumit,
ndërsa prej 115 deputetëve të cak-
tuar, shqiptarë ishin vetëm dy, Qe-
mal Agolli dhe Nafi Sulejmani. Në
ndër kohë, në mbledhjen e Presi-
diumit që u mbajt më 6 gusht 1944
u kooptua edhe Abdulla Aliu.

Si rrjedhojë e vendimeve të më-
sipërme, më 14 gusht të vitit 1944,
në Kërçovë u formua aradha parti-
zane shqiptare. Duke e pas parasy-
sh faktin se asaj së shpejti iu ba-
shkëngjitën një numër i
konsiderueshëm i vullnetarëve sh-
qiptarë nga regjioni i Strugës, Di-
brës dhe Kërçovës, më 26 gusht të
vitit të njëjtë, në malet e Karaorma-
nit nga kjo aradhe u formua briga-
da e IV shqiptare, e cila fillimisht
numëronte rreth 450 luftëtar, ndër-
sa me kalimin e kohës ky numër të
shkoj deri në 5000. Më 7 janar të vi-
tit 1945, brigada mori emër tjetër -
Brigada e VII-të Sulmuese Shqipta-
re, e cila me 2.500 luftëtarët e saj
mori pjesë në Frontin e Sremit. 

Zhvillimet politike e ushtarake
të më vonshme, përkatësisht, pas
kapitullimit të Bullgarisë (8 shtator
1944) në trevat veri-lindore shqipta-
re, dëshmuan se udhëheqja e PKJ-
së, përkatësisht e PKM-së, përmes
parullave demagogjike tentonte të
krijoj përçarje brenda strukturave
politike e ushtarake shqiptare, që
në atë kohë kishin krijuar një ba-
shkim të fuqishëm, si politik po ash-
tu edhe ushtarak. Kjo u pa gjatë
muajit shtator, në luftimet e ash-
pra në mes brigadave komuniste

jugosllave dhe forcave vullnetare
shqiptare, ku për kundër faktit se
forcat komuniste jugosllave domi-
non si për nga numri i ushtarëve po
ashtu edhe për nga armatimi, ata
nuk arritën t’i pushtojnë tokat e li-
ruara shqiptare. Të vetëdijshëm për
këtë, Komandanti i SHP të LNÇM-
së, Mihajllo Apostollski, në pjesën e
dytë të shtatorit, udhëtoi për Sofje,
ku arrin marrëveshje me udhëhe-
qësin e PKB-së, që brigadat parti-
zane bullgare të vendosen në Ma-
qedoni. Sipas marrëveshjes, këto
brigada duhej të vepronin nga Kri-
va Pallanka në drejtim të Kuma-
novës. Veç kësaj, Apostollski, me
pëlqimin e udhëheqjes komuniste
bullgare, në Sofje, kreu mobilizimin
e ushtarëve të ish armatës fashiste
bullgare me prejardhja nga territo-
ri i Maqedonisë. Për këtë, SHP i
LNÇM-së, më 27 shtator 1944, njof-
tonte Shtabin e zonës IV Operative
se: "Gjeneral Apostollski në Sofje ka
bërë pranimin e të gjithë maqedo-
nasve të cilët kanë qenë në ushtrinë
bullgare, i ka armatosur me arma-
tim sovjetik dhe ka bërë organizi-
min e shumë njësive". 

Më herët, midis ShP të LNÇJ-së
dhe atij të LNÇSh-së, ishte arritur
marrëveshje që në këto treve të ven-
doseshin brigadat partizane shqip-
tare. Dërgimin e brigadave partiza-
ne shqiptare, në krahinat e
lartpërmendura, ishte kërkesa e ka-
motshme e kreut udhëheqës të
PKJ-së, andaj nuk ishte e rastit që
menjëherë pas kësaj marrëveshjeje,
të pasojnë urimet e përzemërta si
nga SHP i LNÇM-së, po ashtu edhe
nga vetë Tito, drejtuar Enver
Hoxhës. Në letrën përshëndetëse,
që SHP i LNÇM-së ia dërgoi Enver
Hoxhës, veç tjerash thuhej: "Ne kre-
nohemi dhe ia urojmë emërimin
Komandantë Supremë, dhe gradën
Gjeneral -kolonelë shokut Enver
Hoxha, dhe i dëshirojmë suksese
në luftën heroike që po e zhvillon
populli shqiptarë dhe ushtria e saj
heroike LNÇ nën udhëheqjen e
djemve më të mirë të popullit Sh-
qiptarë...". Ndërsa, Tito, në letrën e
tij , fillimisht shprehte "krenarinë e
admirimin për luftën këmbëngulë-
se dhe të pakursyer të patriotëve
shqiptarë për lirinë kombëtare
kundër okupatorëve fashistë dhe
veglave të tyre..", për të shtuar
"ndërmjet vëllazërimit me armë lin-
di dashuria e madhe midis popujve
të Jugosllavisë dhe forcave çlirim-
tare të Shqipërisë...". 

(vijon në numrin e ardhshëm) 

TREVAT VERILINDORE SHQIPTARE DHE REZISTENCA ANTIKOMUNISTE 1945-1948 (1)

Kur Maqedonia nisi
themelet e një shteti

Tito, në letrën e tij ,
fillimisht shprehte
"krenarinë e admirimin
për luftën
këmbëngulëse dhe të
pakursyer të patriotëve
shqiptarë për lirinë
kombëtare kundër
okupatorëve fashistë
dhe veglave të tyre..",
për të shtuar "ndërmjet
vëllazërimit me armë
lindi dashuria e madhe
midis popujve të
Jugosllavisë dhe
forcave çlirimtare të
Shqipërisë..."
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Jeta e At Zef Pllumit tashmë
mund të lexohet në një libër. Stu-
diuesi Sabri Hamiti prej kohësh
ka nisur të hulumtojë, jetën e një
prej simboleve të mbijetesës ko-
muniste, për ta sjellë të plotë në
një libër.

Esetë për veprën e Át Zef Pllu-
mit, të renditura në dhjetë kapi-
tuj, përbënin librin tim “Zef Pllu-
mi”, që doli për herë të parë te
botuesi “Albas” i Tiranës, në vitin
2013, thotë Hamiti. Sipas tij, ato

ishin ese që merreshin me karak-
terizimin e shkrimtarisë së tij, in-
terpretimin e veprave të veçanta
të kategorive shkrimore të ndry-
shme, cilësimin e ligjëratës së tij
letrare, duke synuar në fund edhe
sistematizimin strukturor të ide-
ve të autorit, të gjitha të shkruara
pas shkuarjes së Át Zef Pllumit
në amshim.

“Pata thënë edhe atëherë që
ky libër mbetej i pambaruar, i
papërfunduar. Dhe këtij mendi-

mi i mbetem besnik edhe tash
për dy arsye. Vepra e Pllumit
frymëzon për lexime të reja e të
përsëritura.

Po ashtu, vepra e Pllumit
ende nuk është botuar e tëra, ka
ende dorëshkrime. Tashmë janë
dhe tri ese të reja që merren me
tri vepra të tjera të autorit:
“Poemë antiepike” (2001), “Para
nji mijë vjetve” (2003) dhe “Dhetë
vjet liri” (2017) që në trajtë të dy
kapitujve të fundit, i shtohen

strukturës së librit në formatin e
parë. Si një tërësi e re, e plotësuar,
tani kjo vepër mund të konside-
rohet botim i dytë i plotësuar.

Nuk di nëse do të kem kohën
dhe fatin që një ditë këtij libri të
kem mundësi t’i shtoj qoftë edhe
një kapitull tjetër. Më mban sh-
presa, përderisa nuk e kam har-
ruar konstatimin e thënë: krye-
veprat e Át Zef Pllumit do të
lexohen e rilexohen”, thotë Ha-
miti.

Mesihi (Messiah) i Prishtinës, i
njohur nga turqit si Prishtinali Me-
sihi, është një nga poetët më të
njohur të Perandorisë Otomane në
fund të shekullit XV dhe në fillim të
shekullit XVI. Po ashtu, konsiderohet
si një nga poetët e parë shqiptarë.

U lind në Prishtinë rreth vitit 1470 (me
emrin Isa), ndërsa pjesën më të
madhe të jetës e kaloi në Stamboll, ku
vdiq më 1512.
Ishte teolog dhe kaligraf, si dhe sekre-
tar i vezirit të madh, shqiptarit Ali Pa-
sha, i cili e mbronte edhe kur sjelljet e
tij çorientoheshin nga prirjet për qejfe
të mëdha.
“Oda për pranverën” (Murabba’ -i
bahâr), është poema më e njohur oto-
mane në Evropë. Ndërsa, konside-
rohet si “poeti i tretë i madh osman si
dhe poeti më i madh lirik para poetit
Bâkî”.
Më poshtë mund të lexoni një poezi të
tij që gjendet në Enciklopedinë e Sami
Frashërit

Nën gjunjtë tu unë përulem

Duke i parë përdredhjet e një selvie të
shkathët,

Si hije, unë përulem nën gjunjtë e saj. Sa
herë që shoh

Faqe hëne lotët si zitë më rrjedhin nëpër
fytyrë…

Nëse i Gjithë-Mëshirishmi do të më
gjykojë mua

Dhe mëkatet e mia në fushën e Gjyqit të
Fundit,

Shkallët do të thyhen.
Nëse të gjitha fajet e mia duhet të pro-

vohen,
Herat tjera kurrë nuk do të vijnë…
Sot më përcaktove për zjarrin e ndarjes;
Mos i vej ndërmjet nesër flakët e Skë-

terrës…
Sot nuk më është lejuar ajo krijesë e gjatë

selvie,
Ma lejo nesër drurin e Parajsës, Touba!
Meqë në këtë botë nuk më janë lejuar
Buzëqershitë e së dashurës sime, më lejo

nesër
t’i pij ujërat e lumit Kevser!

/Telegrafi/

Dy aktorët e
Hollywoodit vijnë
në Prishtinë
Premiera e filmit “Your Move” në Kosovë nuk
do të jetë e zakonshme. Dy aktorë me nam në
Hollywood do të jenë prezentë për shfaqjen e
filmit në “Cineplexx Kosova”, për t’i hapur
rrugë një tradite të re: sjelljes së protagonistë-
ve nëpër premiera filmash.
Një reklamë e mirë për vendin, mundësi për
kineastët që të krijojnë kontakte me emra të
njohur të filmit dhe ngjarje e veçantë kulturo-
re është sjellja e Robert Davit dhe Luke Goss
në Kosovë. Bashkë me ta, më 13 të këtij muaji,
do të vijë edhe producenti francez Cedric Ma-
gnin dhe ndihmësproducenti i filmit “Your
Move”, biznesmeni shqiptar Duka Gërvalla
Një konferencë për media dhe një gala-pre-
mierë me parakalim nëpër tapetin e kuq të dy
yjeve hollywoodianë janë pjesë e agjendës që
do t’i paraprijë shfaqjes së filmit të realizuar
më 2017. “Your Move” është filmi me të cilin
Luke Goss ka debutuar si regjisor. Në film ai ka
një prej roleve kryesore dhe luan përkrah me
Robert Davi e Patricia de Leon, shkruan Koha
Ditore. Rrëfimi i filmit bazohet në historinë e
një burri i cili duhet të shkojë nëpër gjëra ek-
streme për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me
gruan dhe vajzën e tij të kidnapuar.
Të dy aktorët që do ta vizitojnë Kosovën për të
parën herë tashmë kanë bërë emër në indu-
strinë e filmit

Filmi “Open door” është përzgjedhur
midis tre filmave nga rajoni për t’u shfa-
qur në Kanë në work in progres.

Filmi me skenar nga Florenc Papas
dhe Ajola Daja, me regji nga Papas ka fi-
nancim nga Qendra Kombëtare e Kine-
matografisë. Producenti Eno Milkani sh-
prehet entuziast për këtë prezantim në
Kanë, ku në këtë pjesë shfaqen filma që
janë në fazën e pas prodhimit. Filmi do
shfaqet para distributorëve dhe progra-
muesve të festivaleve dhe në këtë
kuadër do të ketë biseda në lidhje me
shitjen ose dërgimin në festivale,
ndërkohë që filmi është në proces.

Të dy motrat do të nisin një rrugë të
gjatë me veturë drejt shtëpisë së babait
të tyre tradicional. Ndërsa Rudina nget
veturën, Elma do bëj ç’të mundet për të

mos shkuar atje. Filmi ka në qendër tre
personazhe, dy motrat Rudina dhe Elma
dhe djalin 5 vjeçar të Rudinës.

Tema që trajtohet është përplasja
mes tradicionales dhe modernes midis
brezave e cila është e pranishme dhe
sot. “Derë e Hapur” merret me këtë te-
matikë edhe pse nuk kërkon të thotë se
e gjithë shoqëria jonë është tradiciona-
le dhe hera- herës patriarkale, por
kërkon të thotë se këto forma ekzistojnë
akoma dhe janë të pranishme në shoqë-
ri.Xhirimet e filmit janë bërë vjet në vje-
shtë dhe premiera në Shqipëri sipas pro-
ducentit pritet nga fundi i këtij viti.

Festivali i filmit këtë vit zhvillohet në
Kanë nga data 8 deri më datë 18 maj,
dhe është një nga ngjarjet e botës së ki-
nematografisë.

TË PANJOHURIT
E NJË POETI 
NGA PRISHTINA

“Oda për
pranverën”, poema
më e njohur
otomane në Europë

Sabri Hamiti,
sjell një 
libër për 

At Zef Pllumin

Shqipëria në festivalin
e Kanës me filmin 
”Derë e hapur”

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



Shqipëria U21 luajti në dy nde-
shje përballë Sllovakisë U21, të cilat
i humbi, por pavarësisht rezultatit,
u vu re performanca e sulmuesit
Taulant Seferi. Ai ishte ndër më të
dalluarit në fushë, duke asistuar te
njëri nga golat e shënuar nga Ma-
naj. Seferi është nën pronësinë e
Jang Bojsit në Zvicër por aktualisht
luan i huazuar te ekipi i Ëohlenit.
Në një intervistë për “Vip Sport”, Se-
feri ka folur në lidhje me ekspe-
riencën e tij në Zvicër, duke treguar
edhe dëshirën për të luajtur me
Kombëtaren A. I pyetur për lojtarët
që vijnë nga Kategoria Superiore,
Seferi shprehet se ata janë lojtarë
shumë të mirë, të cilët mund të ar-
rijnë te Kombëtarja e parë.

- Taulant, një dëmtim i rëndë
ju ka mbajtur për disa muaj larg
fushave dhe pas rikthimit, Jang
Bojsi të huazoi te Vohleni. Si e ko-
menton zgjedhjen e drejtuesve?

Seferi: Siç e dini, kam qenë
shumë kohë i dëmtuar dhe besoj
se huazimi te Vohlen më ka bërë
shumë mirë për pasi tani po
kthehem në formën më të mirë dhe
po arrij ritmin e ndeshjeve.

- Me skuadrën ku luan aktuali-
sht, luftoni për mbijetesë. A i ndie-
ni rezultatet njëlloj si pjesa tjetër
apo qëllimi yt është që të rritesh
personalisht?

Seferi: Sigurisht që mendoj
edhe për ekipin tim pasi jemi në
një pozitë të keqe por shpresoj se
do të kemi rezultate të mira deri në
fund.

- A keni pasur oferta për ju nga
skuadrat jashtë Zvicrës? Në cilin
kampionat do të doje të luaje?

Seferi: Oferta zyrtare deri tani
nuk di të kem  pasur, por dëshira

ime është që të rritem si futbollist
dhe me shpresën te Zoti, besoj se
një ditë do të luaj në ligat më të for-
ta të futbollit evropian.

- Pas dy ndeshjeve pozitive në
aspektin personal me kombëta-
ren e të rinjve, shënuat edhe në
ndeshjen e fundit në kampionat. A
mund të themi se Seferi është
rikthyer në formë?

Seferi: Më vjen mirë që kam ka-
luar këto ndeshje shumë mirë por
më duhet të punoj edhe më shumë.
Ky huazimi që kam aktualisht më
ka bërë mirë shumë personalisht
për arsye se po luaj si titullar në çdo
ndeshje.

- Në ndeshjet e Shpresave, ishit
një ndër më të dalluarit në fushë.
A e prisni një ftesë nga trajneri Pa-
nuçi për ndeshjet në maj?

Seferi: Unë po punoj shumë qe
të arrij ëndrrën time dhe dua të ar-
rij formën e cila më lejon të kem
një ftesë nga Panuçi. Shpresoj të
vazhdoj të bëj ndeshje të mira dhe
mos të kem probleme e besoj se
ftesa nga trajneri nuk do të mun-
gojë.

- A është e vështirë arritja e
Kombëtares qoftë edhe e Shpre-
save nga kampionati shqiptar,
duke parë aftësitë e atyre që ishin
pjesë?

Seferi: Unë mendoj se me punë
mund te arrish gjithçka që ke dë-
shirë. Nëse jep maksimumin me
klubin tënd, nuk mendoj se është e
vështirë të arrish te Kombëtarja nga
kampionati shqiptar, pasi siç e tha-
sh edhe më lart, Kategoria Supe-
riore është një kampionat i fortë.

Gjimshiti, lojtari
i 7 më i dobët 
i Serisë A
Berat Gjimshiti është qendërm-
brojtësi i përfaqësueses shqiptare
që po luan më rregullisht në këtë
sezon. Por fatkeqësisht për shta-
tlartin e prapavijës kuqezi, para-
qitjet e tij me Beneventon në Se-
rinë A, nuk vlerësohen edhe aq
shumë. Ndoshta edhe për shkak
të rezultateve të skuadrës dhe se
është pjesë e një mbrojtjeje që
“fut ujë”, lojtari merr vazhdimisht
vlerësime shumë të ulëta, dhe re-
zulton të jetë një nga futbollistët
më të dobët në Serinë A sa u
përket notave. Portali “Tuttomer-
catoweb” bën çdo javë vlerësime
me nota të lojtarëve të Serisë A sa
u përket paraqitjeve të tyre në fu-
shën e lojës. Mesatarja e Gjimshi-
tit deri tani është nota 5,61 që ai
ka marrë në futbollin italian dhe
që rendit futbollistin shqiptar në
vendin e 7 në renditjen e lojtarë-
ve më të dobët të këtij sezoni mes
atyre që kanë luajtur të paktën 20
ndeshje për të cilat janë vlerësuar
me notë. Megjithatë, ai duhet të
ngushëllohet me faktin se ka dy
shokë skuadre që kanë bërë më
keq se ai, Venuti dhe Kataldi,
ndërsa edhe një emër i njohur si
Berardi i Sasuolos po vuan këtë
sezon dhe ka një mesatare më të
keqe se ai.

Shkup, 10 prill - Skuadra e Shkën-
dijës sot (e mërkurë) zhvillon taki-
min e kthimit të gjysmëfinales së
Kupës së Maqedonisë, kur do të jetë
“mysafire” e Renovës në Tetovë, pas
barazimit 1-1 në takimin e parë.
Edhe pas fitores bindëse 5-0 të sh-
tunën në kampionat ndaj të njëjtit
rival, kuqezinjtë paralajmërojnë se
do të hyjnë me qasje shumë serioze,
pasi çdo ndeshje është histori në
vete. Ndërkaq, pas titullit të dytë në
kampionat (pritet vetëm zyrtarizi-
mi), kuqezinjtë kërkojnë edhe kua-
lifikimin në finale dhe trofeun e
Kupës, garë gjithashtu e vendosur si
objektiv i rëndësishëm për t’u fituar
këtë sezon.  Përveç rikthimit të
Ferhan Hasanit, i rikuperuar plotë-
sisht është mesfushori Armend Ali-
mi, ndërsa të drejtë loje fiton edhe

Besart Ibraimi, i cili mungoi në
fundjavë shkaku i skualifikimit pas
pesë kartonëve të verdhë. Duke
parë se ekipi po ecën i sigurt drejt fi-
timit të titujve, besohet se është
momenti i duhur që publiku të
rikthehet në tribuna dhe të mbësh-
tes skuadrën në këto momente hi-

storike. “Të gatshëm presim nde-
shjen e kthimit të gjysmëfinales së
Kupës me Renovën dhe vlerësoj se
jemi maksimalisht të karikuar për
të dhënë më të mirën. Dihet se ne
duam dy titujt dhe kjo ndeshje ka
vlerën e kualifikimit në finale të
Kupës. Barazimi 1:1 në ndeshjen e

parë në vendos në pozitë të sul-
mojmë, por kjo nuk paraqet ndonjë
problem për ne pasi që Shkëndija
nuk din të luajë ndryshe. Nuk men-
dojmë fare për fitoren bindëse 5:0
që shënuam të shtunën në kampio-
nat, sepse jemi të bindur se kjo do të
jetë histori tjetër dhe neve do na
duhet angazhim maksimal për të
arritur objektivin. Pres të kemi mbë-
shtetje të madhe nga tribunat dhe
me një paraqitje dinjitoze besoj në
kualifikim në finale”, deklaroi për
gazetën KOHA, Izair Emini. Në anën
tjetër, futbollistët e Renovës be-
sojnë se fati do të jetë në anën e tyre
dhe se presin të bëjnë befasi dhe të
jenë ata të cilët do të plasohen në fi-
nale. "Kemi rezultat pozitiv nga nde-
shja e parë, por megjithatë Shkën-
dija prapë është favorit. E jona është

të japim maksimumin, të kemi për-
qendrim maksimal dhe ti zbatojmë
detyrat e dhëna nga stafi teknik dhe
normalisht shpresojmë që fati të
jetë në anën tonë. Ndeshjet e Kupës
dinë të servojnë edhe befasia dhe
shpresojmë se sot ne do të bëjmë
befasi dhe do të kualifikohemi në fi-
nale", tha për KOHA, Mexhit Neziri.
Cekim, skuadra e Renovës në këtë
ndeshje do të jetë pa trajnerin Vl-
latko Kostov, i cili të hënën pasdite
dha dorëheqje nga pozita e trajne-
rit dhe e njëjta u pranua nga drej-
tuesit e klubit. Ndërkohë, në nde-
shjen tjetër, Akademia Pandev do të
pret Pelisterin. Ndeshja e parë mes
këtyre dy skuadrave përfundoi me
fitore të Pelisterit me 2-1. 

Ergys Kaçe, mesfushori i kombëta-
res kuqezi kalon “nga shiu në bre-
shër”. Këtë herë jo për shkak të ak-
tivizimit, por për shkak të pagesës.
Ditën e sotme skuadra  e Panati-
naikos nuk ka zbritur në fushë për
të protestuar ndaj drejtuesve të
klubit për shkak të pagesave të pa-

shlyera. Lojtarët i kërkuar presiden-
tit Vasilis Konstantinou se nuk do
të vijojnë të stërviten derisa ata të
paguhen, të paktën deri në muajin
dhjetor. Rezulton se klubi është pa-
guar deri në muajin tetor, bëjnë
me dije mediat greke. Jo më larg se
javën e shkuar drejtuesit e Fede-

ratës Helene të Futbollit e ndë-
shkuan me heqjen e 3 pikëve eki-
pin e “tërfiltë” sepse nuk pagoi 500
mijë euro futbollistin Jens Vem-
mer, mbrojtësin gjerman që në të
shkuarën ka qenë pjesë e këtij eki-
pi. 20 herë kampionët e Greqisë
aktualisht ndodhen në vendin e 11

në kampionat. Superliga greke
është e përbërë nga 16 klube, teksa
Panatinaikos rrezikon zyrtarisht rë-
nien në një kategori më poshtë.
Klubi gjendet në vështirësi të
mëdha financiare që prej nisjes së
sezonit dhe kështu ata kanë nda-
luar së bëri pagesat.

KUPA E MAQEDONISË, NDESHJET KTHYESE GJYSMËFINALE

Renova kërkon hakmarrje, Shkëndija kualifikimin në finale DYSHET: 
SHKËNDIJA - RENOVA (1-1)
A.PANDEV - PELISTERI (1-2)

* NË KLLAPA JANË REZULTATET 
E NDESHJEVE TË PARA

SEFERI FLET PËR EKSPERIENCËN E TIJ NË ZVICËR DHE SHPALOS DËSHIRËN E TIJ 

Në një intervistë për “Vip
Sport”, Seferi ka folur në
lidhje me eksperiencën e
tij në Zvicër, duke treguar
edhe dëshirën për të
luajtur me Kombëtaren
A. I pyetur për lojtarët që
vijnë nga Kategoria
Superiore, Seferi
shprehet se ata janë
lojtarë shumë të mirë, të
cilët mund të arrijnë te
Kombëtarja e parë

Dua të luaj me
Kombëtaren A

Kaçes i ecën ters kudo, kaos te Panatinaikosi

19SPORT
Koha, e mërkurë 11 prill, 2018 

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



20 MARKETING
Koha, e mërkurë 11 prill, 2018 

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

Në bazë të nenit 22 dhe 23 ndërsa në lidhje me nenin 14 paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie
pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 tekst i pastruar), nenit 142 të Ligjit për mbrojtje të
fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015
dhe 150/2015), dhe Pëlqimit të parashtruara nga Ministria e Punës dhe Politikës sociale nr. 18
3960/2 të datës 04.04.2018, UD Drejtori i IPKÇF “23 Avgust” – Berovë publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim për kohë të caktuar

1. Edukator për fëmijët e moshës 2 6 vjeçare si zëvendësim të punëtorit që
mungon në f. Mitrashinci për shkak të pushimit mjekësor.........1 (një) realizues

 Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar të fëmijëve të
moshës parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 240
kredi të arritura sipas SETK ose arsim sipëror të mbaruar shkalla e 7 ose arsim të
mbaruar përkatës sipëror për edukator

 Licencë valide për edukator
 Me dhe pa përvojë pune
 Orari ditor i punës: 8 orë (prej ora 7– 15)
 Orari javor i punës: 40 orë (prej ditës së hënë deri ditën e premte)
 Neto pagesë fillestare prej: 19.564, 00 den.

Krahas kushteve të lartpërmendur të posaçme kandidatët duhet të përmbushin kushtet e
përgjithshme të përcaktuara me Ligj dhe me fletëparaqitjen të parashtrojnë:

1. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë

2. Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik

3. Të jetë i shëndoshë fizikisht dhe psiqikisht

4. Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose
detyrës

5. Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën
dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim
farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.

Dokumentet e nevojshme, kandidatët duhet t’i parashtrojnë në adresën: IPKÇF “23 Avgust” –
Berovë “rr. Mlladinski Kej” nr. 5 – Berovë, telefoni për kontakt 033 471 039.

Afati për parashtrimin e dokumenteve është 5 ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit
të shpalljes, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 5 ditëve t punës pas
kalimit të afatit për paraqitje.

Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i pa rregulluar nuk do të shqyrtohet.

IPKÇF “23 Avgust” – Berovë

NDËRMARRJA PUBLIKE PËR VEPRIMTARI KOMUNALE, MAVROVO – LAGJ. HANET E MAVROVËS  
Tel/faks 042-489-016, -mail:jpkdmavrovo@yahoo.com 

_________________________________________________________ 
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë numër 62/2008, 
130/2009, 50/2010 dhe 124/2010) më datë 10.04.2018 
 

NPVK “MAVROVO” – Hanet e Mavrovës 
Publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
 

Për nevojën për punësim për kohë të pacaktaur të punës për  
  1. Punëtor të përgjithshëm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1(një) realizues 
  2. Pastrues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (një) realizues 
    

Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
-Dëftesë për arsimin e mesëm të mbaruar për pozitën 1  
- Dëftesë për arsimin fillor të mbaruar për pozitën 2  
-Certifikatë të lindjes, 
-Certifikatë të shtetësisë, 
-Certifikatë se nuk është i dënuar dhe  
-Certifikatë të mjekut. 
 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afat prej 5 

(pesë) ditë nga dita e përfundimit të shpalljes. Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren 
parasysh gjatë shqyrtimit.  

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen më së voni deri në ora 15 në ditën e 
përfundimit të shpalljes publike në adresën: NPVK – MAVROVO  

1256 Hanet e Mavrovës.       
                                                                NPVK – MAVROVO  

Drejtor 
Aleksandra Mateska 

I nr. 1958/2016 
SHPALLJE PUBLIKE  

Sipas nenit 46-b të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare e RM nr. 8 të datës 17.01.2008 ndërsa në lidhje me nenin 265 të LP Gazeta Zyrtare e 
RM nr. 72/2016 të datës 12.04.2016 

 
Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Hallk Bank SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. “Sv. Kiril i 
Metodi” nr. 54, bazuar në dokumentin për përmbarim Aktit noterial ODU nr. 121/2015 të datës 20.02.2015 të Noterit Përparim Rexhepi, Gostivar, kundër borxhliut Ardijan Ramadani 
nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë dhe debitorit të pengut Qemal Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë, për realizim të përmbarimit në vlerë prej 1.216.747,00 denarë 
për lëndën përmbaruese të regjistruar nën I nr. 1958/2016 të datës 05.04.2018: 

FTON 
1. Borxhliun Ardijan Ramadani dhe debitorin e pengut Qemal Ramadani të dy nga Gostivari me seli në f. Bellovishte, për shkak të dorëzimit të: 
 - Procesverbalit për shitje të patundshmërisë me ankand publik me gojë në batë të nenit 175 paragrafi 4 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.03.2018,  
- Konkluzionit për shitje të patundshmërisë me ankand publik me gojë në batë të nenit 175 paragrafi 4 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.03.2018, 
- Konkluzionit për shitjen e realizuar të patundshmërisë në bazë të nenit 175 paragrafi 7 të LP I nr. 1958/2016 të datës 15.03.2018  
- Konkluzion për dorëzim të patundshmërisë në pronësi në bazë të nenit 178 paragrafi 1 të LP I nr. 1958/2016 të datës 15.03.2018 
- Konkluzion për përcaktim të kohës për ndarje në bazë të nenit 192 paragrafi 1 të LP I nr. 1958/2016 të datës 19.03.2018 
- Procesverbal për ndarje të shumës të arritur me shitjen e patundshmërisë në bazë të nenit 192 të LP I nr. 1958/2016 të datës 26.03.2018 
- Konkluzion për përcaktim të kohës për ndarje në bazë të nenit 192 paragrafi 1 të LP I nr. 1958/2016 të datës 26.03.2018 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga 
Gostivari.  
Në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor. 
PARALAJMËROHEN borxhliu Ardijan Ramadani, debitori i pengut Qemal Ramadani se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si e rregullt dhe se pasojat negative që mund 
të dalin do t’i bartë vetë pala.  
Kjo shpallje paraqet SHPALLJEN E PARË. 

Përmbarues  
Aleksandar Kuzmanovski 

S H P A L L J E

Shitet tokë në Shkup, e cila është e regjistruar në:

- PK 878, vendi i quajtur RADUNAC, kultura N, sipërfaqe 576 m2, e regjistru-

ar në Fletë pronësi nr. 20 për KK Gornjani, në pronësi të Zhivikj Trajanka,

Ivanovska Zorka, Peshiq Ljubomir dhe Petrevska Nada.  

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

mund ti paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A,

Shkup. 

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, rreshti 16 dhe neni 41 i Ligjit për Energji ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 16/11 dhe nr. 136/11) dhe nenet 20, 21 dhe 22 të Rregullores për 
licencat për kryerjen e veprimtarive energjetike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
143/11, 78/13, 33/15 dhe nr. 207/16),Kompania për Ndërtimin dhe Menaxhimin e Termocentraleve 
GRINSOLAR JUG DOO Shkup, me seli në Rr. Dimitrie Çupovski Nr. 22 në Shkup publikon si në vijim: 
 

NJOFTIM 
 

Publiku është informuar se Kompania për Ndërtimin dhe Menaxhimin e Termocentraleve 
GRINSOLAR JUG DOO Shkup, më 16 mars 2018,paraqiti një Kërkesë për lëshimin e licencës për 
kryerjen e një aktiviteti energjetik për prodhimin e energjisë elektrike nga një sistem fotovoltaik,në 
Komisionin Rregullator të Energjisë të Republikës së Maqedonisë. 

Emri i aplikantit: 
Kompania për ndërtimin dhe menaxhimin e centraleve energjetike GRINSOLAR JUG DOO Shkup, 

me seli në rr. Dimitrie Çupovski Nr. 22 në Shkup 
Lloji i aktivitetit të energjisë: 
Prodhimi i energjisë elektrike. 
Zona ku do të kryhet veprimtaria: 
Aktiviteti do të kryhet në Komunën e NOVO SELO, në adresa Kokoritsa PK nr. 961, 962, 963, 964 

dhe 965 me një sipërfaqe totale prej 10,009 m2, në CM Smolari-Von GR 
Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve të kryerjes së veprimtarisë: 
Kompania për ndërtimin dhe menaxhimin e termocentraleve GRINSOLAR JUG DOO Shkup do të 

prodhojë energji elektrike nga termocentralet fotovoltaike me kapacitet prej 650 kWp. 
Kohëzgjatja e licencës: 
Licenca është për një periudhë prej 35 vjetësh. 
Mënyra dhe afati i fundit për dorëzimin e propozimeve, mendimeve dhe sugjerimeve lidhur 

me aplikimin për licencë: 
Personat fizikë dhe juridikë të interesuar mund t'i paraqesin Komisionit Rregullator, me shkrim, 

propozime dhe opinione në lidhje me kërkesën brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të njoftimit 
për aplikacionin në shtypin ditor. 

Adresa e Komisionit Rregullator të Energjisë të Republikës së Maqedonisë: 
Rr. Maqedonia numër 25, Pallati Lazar Pop-Trajkov, Kati 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë. 

 
GRINSOLAR JUG DOO Shkup 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15) dhe nenit 126 paragrafi 1 
dhe nenit 132 paragrafi 4 dhe 5 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10,116/10, 18/11, 127/16) 
dhe nenit 114 paragrafi 8, 9 dhe 10  të Statutit të SHFK “Gjorgji Pulevski” Rostushe, Komuna e Mavrovës dhe 
Rostushes, si dhe Vendimit të Kryetarit të Komunës së Mavrovës dhe Rostushes nr. 09-108/3 të datës 15.03.2018, 
Këshilli i shkollës së SHFK “Gjorgji Pulevski”, publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT TË SHKOLLËS  

 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të 
parapara me Ligjin për arsim fillor dhe Statutin e shkollës: 

 Të ketë të mbaruar së paku arsimin sipëror, 
 Të përmbushë kushtet për mësimdhënës, pedagog ose psikolog, 
 Të ketë së paku 5 vjet përvojë pune në institucion për punë edukativo-arsimore, të verifikuar nga MASH  
 Të jetë shtetas i R. Maqedonisë, 
 Të ketë të dhënë testin për drejtor, 

 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
-Fletëparaqitje me biografi  
-Program për punë të drejtorit në shkollë për periudhë prej 4 vjet  
-Diplomë për arsim të mbaruar përkatës  
-Vërtetim për përvojën e punës në institucion për punë edukativo-arsimore të dhënë nga institucionet e verifikuara nga 
MASH për kryerje të punës edukativo-arsimore  
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor  
- Certifikatë të shtetësisë së R. Maqedonisë  
Orari i punës është për 40 orë në javë paradite për secilën ditë të punës prej të hënës deri të premten me neto pagesë 
fillestare prej 27.748,00 
Afati për parashtrimin e dokumenteve është 8 (tetë) ditë dhe rrjedhë ditën e ardhshme nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afatin e caktuar me Ligjin për arsim fillor. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet përkatëse të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

 në arkivin e shkollës  
 ose përmes postës me shenjë   

Deri te këshilli i shkollës SHFK “Gjorgji Pulevski” – Rostushe. Për zgjedhje të drejtorit, 1254 Rostushe. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.  

                                                                Kryetar i Këshillit të shkollës  
                    Sulejman Femija  
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Në bazë të nenit 22 paragrafi (1) alineja 6, paragrafi (5), paragrafi (7), paragrafi (8), paragrafi (11) alineja 3, 
paragrafi (13) dhe paragrafi (14) të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), nenit 22, nenit 23, nenit 24, nenit 25, nenit 26 dhe 
nenit 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 2/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 
130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 
187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 dhe 27/2016)  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

 
Për punësim të 3 (tre) këshilltarëve të posaçëm për nevojat e nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë për kohë të caktuar  
 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për punësim të tre personave për kohë të caktuar për 
pozitën në vijim: 
 

1. Këshilltar i posaçëm i nënkryetarit të Kuvendit për çështje ekonomike dhe juridiko-politike - 3  
realizues. 
 

 Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim: 
- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos u jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës; 
 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidatët është e nevojshme: 
 

- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror me së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar  
- Të jenë me ose pa përvojë pune  
- Të njohin domosdo gjuhën angleze  

 
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për 
konkurrim. Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dëshmitë për përmbushje të kushteve, 
në formë origjinale ose kopje të vërtetuar në noter edhe atë:  

- Dëshmi për shtetësi; 
-Dëshmi se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit  
- Biografi të shkurtë me kontakt të domosdoshëm të shënuar të telefonit dhe adresës. 
 

Orari ditor i punës prej ora 8:30 deri në ora 16:30. Orari javor i punës 40 orë prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Si kushte të posaçme për punë në kabinetet parashihet edhe punë për kohë të pushimit javor, punë gjatë festave 
të përcaktuara me ligj, për shkak të realizimit të punëve urgjente dhe që nuk shtyhen.  
 
Shuma në të holla e neto pagesës fillestare është 36.855 denarë. 
 
Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të caktuar. Punësimi i këshilltarëve të 
posaçëm zgjatë më së gjati deri në skadimin e mandatit të nënkryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
 
Për kohëzgjatjen e marrëveshjes për punësim në kabinetin e nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, këshilltarëve të posaçëm u pushon marrëdhënia e punës në institucionin ose kompaninë në të cilën 
janë të punësuar.  
 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 5 ditë pune, duke konsideruar nga dita 
e ardhshme e ditës së publikimit ë shpalljes (duke mos konsideruar ditën e vet publikimit). Kushtet e theksuara në 
shpallje, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes. 
 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme duhet të parashtrohen në zarf të mbyllur në Arkivin e 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ose përmes postës në adresën në vijim:  
 
 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë rr. “11 Oktomvri” nr. 10, Shkup, me shenjë:? “Shpallje për këshilltar të 
posaçëm të nënkryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë”. 
 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.  

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, nenit 3 të Ligjit për themelim të 
Komisionit shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës së 
kundërvajtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/14, 53/16 dhe 11/18) dhe neneve 2 dhe 3 
të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për themelim të Komisionit shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në 
sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës së kundërvajtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 130/14, 53/16 dhe 11/18),  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur më 4 prill të vitit 2018 
ka sjellë  

 
Vendim  

Për publikim të konkursit për zgjedhje të kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit shtetëror për vendosje 
në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës së kundërvajtjes  

 
 I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon konkurs publik për kryetar dhe anëtarë të Komisionit 

shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës së kundërvajtjes (në 
tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni shtetëror). 

   
  II.  Për kryetar të Komisionit shtetëror zgjidhet personi i cili: 
- Është shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Ka të fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar fakulteti juridik, 
- Ka së paku gjashtë vjet përvojë pune në punë administrative dhe  
       - posedon një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht në vijim ose certifikatave për njohje aktive 

të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:  
  1. TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 
  2. IELTS – së paku 6 pikë, 
  3. ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
  4. FCE (Cambridge English: First) – të dhënë, 
  5. BULATS – së paku 60 pikë ose  
  6. APTIS - së paku niveli B2. 
 
  III.  Për anëtar të Komisionit shtetëror zgjidhet personi i cili: 
- Është shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Ka të fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, 
   - Ka së paku katër vjet përvojë pune në punë juridike dhe  
              - posedon një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht në vijim ose certifikatave për njohje 

aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:  
  1. TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 
  2. IELTS – së paku 6 pikë, 
  3. ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
  4. FCE (Cambridge English: First) – të dhënë, 
  5. BULATS – së paku 60 pikë ose  
  6. APTIS - së paku niveli B2.   
 
 IV. Kandidatët e interesuar fletëparaqitjen për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografinë personale dhe 

dokumentet e nevojshme për dëshmi të përmbushjes së kushteve nga pika II alinetë 1, 2, 3 dhe 4 dhe/ose pika III 
alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, mund t’i parashtrojnë deri në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të këtij vendimi në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

V. Kryetari dhe anëtarët të cilët do të zgjidhen sipas këtij konkursi obligohen që më së voni në afat prej një viti 
nga dita e zgjedhjes të përmbushin kushtin nga pika II alineja 5 dhe/ose pika III alineja 5 e vendimit për njohje të 
gjuhës angleze dhe deri te Komisionit për pyetje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë të parashtrojnë dëshmi për përmbushjen e tij.  

VI. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në gazetat “Nova 
Makedonija”, “Slloboden peçat” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 
Numër 08 - 2434/1 
4 prill 2018  
      Shkup  

KRYETARI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË  

 
m-r Talat Xhaferi d. v. 

  
Se dokumenti i është i besueshëm nga origjinali vërteton: 

                                                                   ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË   

Republika e Maqedonisë  
SHFK “Manush Turnovski – Novo Sellë  
Nr 04-137/2 nga 10.04.2018 
 
Në pajtim me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta 

Zyrtare e RM” nr. 129/2015) dhe nenit 130 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/08), 
dhe lajmërimit (pëlqimi i miratuar) për punësim nr. 12-10951/5 të datës 25.01.2018, të dhënë nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RM, dhe mendimit pozitiv të dhënë nga Ministria e shoqërisë 
informatike dhe administratës nr. 12/6-1134/6 të datës 22.03.2018, SHFK “Manush Turnovski” Novo 
Sellë, komuna e Novo Sellë, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në vijim për kohë të pacaktuar  
 

1. Tre punëtorë për vendin e punës Mirëmbajtës i higjienës për kohë të pacaktuar dhe orar të 
plotë të punës.  

 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj 

duhet të përmbushin edhe kushte te posaçme në vijim: 
-Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
-Të kenë të mbaruar arsimin fillor ose të mesëm. 
Orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 05,30 deri në ora 12,30. 
Bruto pagesa mujore është në shumë prej 17.130,00 denarë. Afati për paraqitje është 5 ditë pune. 
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen në adresën në vijim: 
SHFK “Manush Turnovski” Novo Sellë, rr. Kl. Ohridski nr. 4 z. p. 2434 Novo Sellë, ose personalisht 

në arkivin e shkollës. 
10.04.2018  
Novo Sellë                   SHFK “Manush Turnovski” 

        Novo Sellë 
              u.d Drejtor  

       Lençe Karaçanakova 

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

 
K O N K U R S 

për zgjedhje të: 
 

 një (1) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferat mësimore-shkencore: 
- Menaxhment financiar, për lëndën Menaxhment financiar 
- Menaxhment biznesi, për lëndën Menaxhment projektues 

 
 një (1) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore:  

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

 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin ekonomik në Shkup, bul. Goce Dellçev nr. 9V, 1000 Shkup. 

Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 

  
 
 
 
 
 
 

NJËSIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL 
KOMUNA DIBËR 

Kryetari 
 
Nr. 10-247/2 
05.04.2018 

NJOFTIM 
 

Në mbështetje të nenit 140 të Ligjit për mjedisin jetësor (“Gazeta zyrtare e RM“ nr.  
53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 ,51/11, 123/12 dhe  93/13), 

 
Kryetari i Komunës Dibër bën 

 
SH P A LL J E 

PROPOZIM – B - LEJE E INTEGRUAR EKOLOGJIKE 
PËR "KNAUF - RADIKA" ShA - DIBËR 

 
Adresa:  
rr. “8 Shtatori” p.n.  
1250 Dibër 
Kategoria e instalimit: 
Industri minerale, 3.2 Instalime për gërmim, thyerje, bluarje, sitje, ngrohje (pjekje) të 
xeheve minerale, nga Rregullorja për përcaktimin e aktiviteteve të instalimeve për të 
cilat jepet leje e integruar ekologjike gjegjësisht leje për harmonizim me plan operativ 
(“Gazeta zyrtare e RM“ nr.  89/05) 
Lloji i aktivitetit: 
Prodhimi i 13.000.000 ²  pllaka gips-karton dhe 
200.000 t, prodhime pluhur gipsi dhe llaç. 
 
Propozim Leja do të jetë e hapur për shqyrtim për palët e interesuara  afat prej 14 ditësh  
pas shpalljes në shtypin ditor, çdo ditë pune prej orës 8.00 deri në ora 14.00 në ambientet 
e Komunës Dibër,  rr. “ 8 Shtatori” nr. 72 1250 Dibër  dhe në ueb -faqen e Komunës 
Dibër; www.dibra.gov.mk. Vërejtjet eventuale për Propozim Lejen, mund të dorëzohen 
në formë  të shkuar,  afat prej 14 ditësh  pas shpalljes në shtypin ditor,  në adresën ose në 
arkivin e Komunës Dibër. 
 
Të gjitha informatat e nevojshme mund të merren në telefonin 046/831-196. 
 

  Kryetar, 
Ruzhi Lata 

 



22 SPORT
Koha, e mërkurë 11 prill, 2018 

Të përmbysësh disavantazhin
prej tre golash në stadiumin e
kundërshtarit kurrë nuk është një
detyrë e lehtë. Le pastaj, nëse për-
ballë do të kesh kampionët e
Evropës në fuqi, Real Madridin, i
aftë për të triumfuar dy herë
radhazi në këtë kompeticion së
fundi. Megjithatë, në shtëpinë e
Juventusit ekziston besimi i madh,
sepse nuk kanë asgjë për të hum-
bur. Mjafton të mendosh për pa-
mundësinë e përmbysjes, edhe
nëse është diçka e ndaluar, të
paktën në letër. Siç raportohet nga
“Tuttosport”, Masimiliano Alegri e
ka karikuar ekipin duke u kaluar
këtë mesazh lojtarëve bardhezinj.
“Kush nuk beson se mund të
bëjmë diçka të madhe, le të
kthehet pa hipur në aeroplan”. Një
kuptim i qartë, që nuk ka nevojë
për shpjegime të mëtejshme. I të
njëjtit mendim është edhe shtylla
e mbrojtjes bardhezi, Kielini. "Në
futboll dhe në jetë, ju nuk e dini.
Për një klub si Juventusi, të heqësh

dorë herët, të mos besosh në
gjithçka, do të ishte një mëkat i
vdekshëm dhe të gjithë duket se e
kanë kuptuar këtë. Fjala tani i
përket fushës së blertë, si zakoni-
sht gjykatësi i vetëm i pagabue-
shëm", tha Kielini. Mungoi në nde-
shjen e parë për shkak skualifikimi.
Do të rikthehet, bashkë me Bena-
tian, për ndeshjen e kthimit. Në
“Bernabeu”, pavarësisht nga
humbja 3-0 e pësuar në Torino, për

Miralem Pjaniç, Juventusi ka ende
shanse. “Mund të bënim më mirë,
por kemi treguar edhe në të kaluar
se mund të luajmë si pretendentë
në çdo fushë. Të gjitha episodet fa-
vorizuan Real Madridin dhe rezul-
tati është gënjeshtar. Edhe pse
është e vështirë, në futboll mund
të ndodhë gjithçka. Do të përpiqe-
mi të hakmerremi në Madrid", u
shpreh mesfushori i Juventusit.
"Shokët e mi janë futbollistë që

nuk dorëzohen kurrë. Unë besoj
verbërisht te ata. Kemi ardhur në
Madrid për të fituar, ndryshe nuk
do të niseshim fare nga Torino”, tha
Dybala.  Megjithëse duket paksa
e habitshme dhe një ide mjaft
aventureske, Alegri mund të luajë
me 4 sulmues. Humbje në nde-
shjen e parë, kushtëzon trajnerin e
bardhezinjve që të provojë
gjithçka në “Santiago Bernabeu”,
megjithëse mund të rrezikohet

edhe një turpërim, nëse luhet me
skemën 4-2-4. Alegri ka provuar dy
skema gjatë stërvitjes, 4-3-3 me
Matuidi, Pjaniç dhe Khedira në
mesfushë, por edhe 4-2-4 me Ko-
sta, Kuadrado, Manxhukiç dhe Hi-
guain. Nëse Juventusi do të luante
me skemën e dytë, atëherë hapësi-
rat në fushën e lojës për sulmet e
madrilenëve do të ishin të mëdha
dhe duke parë formën që po ka-
lojnë në këtë aspekt spanjollët, në
veçanti Ronaldo, ndoshta kjo nuk
do të ishte zgjedhja e duhur për
Alegrin. Në anën tjetër, Reali i Ma-
dridit kundër Juventusit do të luajë
pa kapitenin Sergjo dhe ky mund
të jetë një problem i madh për ma-
drilenët.  Ndërkohë, në përballjen
tjetër, Bajerni i Munihut pasi mori
një fitore të rëndësishme me 2-1
në ndeshjen e parë përballë Se-
viljës, shihet si favorite edhe në
ndeshjen kthyese në "Allianz Are-
na". Edhe pse ka ende për tu luajtur,
kampionët e Gjermanisë nuk e
kanë siguruar akoma plasmanin
në gjysmëfinale, megjithatë për
dallim prej kundërshtarit, do të
jetë më i qetë.  

Eden Hazard po përpiqet të gjejë gjëra
pozitive në sezonin e trazuar të Çellsit dhe
të shpjegojë se mospjesëmarrja në Ligën e
Kampionëve sezonin e ardhshëm mund të
mos jetë gjë e keqe. “Blues” u kurorëzuan
kampionët e Premier Ligës në sezonin 2016-
2017, me dominimin e brendshëm të sigu-
ruar me minimumin e bujës. Një mbrojtje
e hareshme e kësaj kurore është organi-
zuar nga ana e Antonio Konte, me mospër-
puthje, që e dëmton edicionin 2017-2018
për kampionët në fuqi të Anglisë. Londi-
nezët tani janë në rrezik të përfundojnë ja-
shtë katërshes së parë të Premier Ligës
(zona Çampions), me një hendek prej 10
pikësh, që duhet rikuperuar në vetëm gja-
shtë ndeshje. Sidoqoftë, Hazard beson se
Çellsi ka treguar në të kaluarën se munge-

sa në këtë konkurrencë të elitës evropiane
mund të shkojë në favor të tyre në një drej-
tim tjetër. “Unë shpresoj, për tifozët e Çell-
sit dhe për veten tonë, që të arrijmë diçka.
Ne kemi ende për të luajtur “FA Cup”, kësh-
tu që na nevojitet për ta sjellë këtë trofe në
'Stamford Bridge', në fund të sezonit. Kur
luani për Çellsin, ju doni të jeni në Ligën e
Kampionëve çdo vit, por vitin e kaluar nuk
luanim në të dhe fituam titullin, kështu që
nganjëherë, një gjë e keqe mund të krijojë
një gjë të mirë. Por, ne do të luajmë për t’u
kualifikuar në Ligën e Kampionëve, siguri-
sht. Duhet të punojmë së bashku. Kanë
mbetur edhe gjashtë ndeshje për t’u luajtur
në Premier Ligë dhe do të përpiqemi të jemi
në katër vendet e para në fund të sezonit”, i
tha faqes zyrtare të klubit Eden Hazard. 

Zlatan Ibrahimoviç ka thënë me guxim se
“FIFA nuk mund të më ndalojë”, nëse ai merr
vendimin për të ndjekur ëndrrën e Kupës së
Botës me Suedinë, këtë verë. Sulmuesi sue-
dez mori vendimin për të dalë në pension
ndërkombëtar në fund të “Euro 2016”.
Megjithatë, Ibra ka sugjeruar se do të jetë i
gatshëm të kthehet “nën armë” për një para-
qitje të fundit për vendin e tij në garat më të
mëdha. Një partneritet tregtar me
platformën e lojërave të fatit, “Bethard”, ka
kërcënuar se nuk do ta lejojë këtë, si rezultat
i rregulloreve të FIFA-s në lidhje me bastet,
por Ibrahimoviç këmbëngul se asgjë nuk do
ta pengojë atë të jetë në Rusi, nëse vendos ta
marrë atë rrugë. Ish-sulmuesi i Mançester

Junajted dhe Barcelonës i tha “Eurosport”:
“FIFA nuk mund të më ndalojë. Nëse dua të
jem atje, do të jem në Rusi. Ashtu si me eki-
pin kombëtar, nëse dua të luaj, do të luaj.
Kjo nuk është një pyetje për FIFA-n, është
një pyetje për mua dhe atë që dua. Dera e
Suedisë është e hapur dhe jo e mbyllur. Nëse
gjithçka shkon ashtu siç duhet dhe ndiej se
mund të bëj gjërat që jam i aftë për to, siç i
kam bërë gjithmonë, atëherë mund të flasim
për këtë. Ne jemi në një pozicion, ku unë jam
vetëm i lumtur që mund të luaj. Tani dua të
luaj futboll, kështu që le të presim. Dhe kur
luaj në klubin tim, pastaj do të shohim nëse
mund ta bëj këtë edhe në Kupën e Botës”,
deklaroi Ibra. 

Dështimi në Çampions 
mund të jetë i mirë për Çellsin

FIFA s’mund të më ndalojë 
të luaj në Botërorin e Rusisë

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

LIGA E KAMPIONËVE - NDESHJET KTHYESE ÇEREKFINALE

Juventusit i duhet më shumë se një
mrekulli për tu plasuar në gjysmëfinale

Në shtëpinë e
Juventusit ekziston
besimi i madh, sepse
nuk kanë asgjë për
të humbur. Mjafton
të mendosh për
pamundësinë e
përmbysjes, edhe
nëse është diçka e
ndaluar, të paktën
në letër

DYSHET:
BAJERN M. - SEVILJA (2-1)
REAL M. - JUVENTUS (3-0)

*NË KLLAPA JANË REZULTATET 
E NDESHJEVE TË PARA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Mundohuni të jeni më të dashur me të partnerin/en tuaj.

Nëse jeni çift ju do të përjetoni momente ngritjesh, por duhet të hi-
qni dorë nga xhelozia juaj. Beqarët më në fund mund të gjejnë da-
shurinë e vërtetë dhe të mendojnë konkretisht për të ardhmen. Ku-
shtoji vëmendje bisedave për të ruajtur harmoninë me kolegët dhe
të përpiqeni të kuptoni se kush është në anën tuaj.

DEMI 21. prill - 21. maj
Sot do të kaloni momente të bukura me partnerin/en, të

cilat do t’i bëjnë mirë marrëdhënies suaj në çift. Tensionet do të jenë
shumë larg dhe ju pothuajse do t'i harroni ato. Beqarët do të jenë
gati për të nisur me pushtime të reja dhe fantazia do t’ju fluturojë
shumë lartë. Nuk është koha për të bërë investime të rrezikshme,
qëndroni me këmbë në tokë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Një problem i dashurisë mund të shkaktojë trazira në çift,

por mos e hidhni poshtë vetveten. Nëse jeni të shqetësuar nga ru-
tina e përditshme, organizoni diçka të këndshme për t'i dhënë fund
në mbrëmje. Për beqarët, aventura interesante po vijnë që mund të
kthehen në diçka definitive. Sot ju mund të keni përparime në kar-
rierë dhe shpërblime të rëndësishme që do t'ju bëjnë të lumtur.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do të keni ende shumë dyshime rreth ndjenjave që ndje-

ni, por pasiguritë tuaja do t'ju bëjnë të mendoheni. Mundohuni të mos
komprometoni marrëdhënien në çift. Beqarët do të kenë shumë
mundësi për të bërë takime të reja. Ju nuk do të pëlqeni një kthim nga
e kaluara. Ditë e madhe për punën dhe me Jupiterin në shenjë gjithçka
do të jetë në favorin tuaj. Ju do të jeni të lirë të bëni zgjedhje të reja.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Shmangni zhurmimin e të dashurit/ës tuaj dhe hapini ve-

tes një dialog. Vetëm në këtë mënyrë mund t'i jepni fund keqkup-
timeve dhe zgjidhni çështjet që kanë mbetur pezull për një kohë të
gjatë. Beqarët duhet të braktisin veten nga vetmia, ndoshta një
miqësi mund të evoluoj në dashuri. Shumë projekte do të përfun-
dojnë dhe të tjerë do të fillojnë. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Zemra juaj do t'ju çojë drejt lumturisë, pavarësisht disa ke-

qkuptimeve. Nuk ka asgjë për t’u shqetësuar, sepse gjëja e parë që ka
rëndësi për ju është dashuria juaj! Beqarët do të duhet të përpiqen
të jenë më pak polemik dhe do të duhet të ndalojnë së kritikuari çdo
gjë dhe të gjithë. Harrojeni thashethemet e kolegëve ziliqarë. Mba-
ni në ndjekje qëllimet tuaja, së shpejti do të keni kënaqësi të mëdha.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Sot do të jeni shumë të pasionuar dhe do të përfshini

partnerin/en në këtë ndjenjë që do t'ju shoqërojë gjatë gjithë
ditës. Do të jetoni intensivisht gëzimet e dashurisë. Për zemrat e
vetmuara do të ketë shumë mundësi të bien në dashuri dhe të fil-
lojnë një faqe të re të jetës. Jini më pak arrogant me kolegët dhe
moderoni tonet. Mos u dorëzoni përballë vështirësive.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Tendenca juaj për të parë gabime aty ku nuk ka, do të

tentojë të përkeqësojë marrëdhënien me të dashurin/ën tuaj sot.
Për fat të mirë, harmonia do të kthehet në mbrëmje. Beqarët do të
jenë paksa të nënshtruar për një takim që rezulton negativ. Per-
spektivat janë të mira në punë dhe mund të përfundoni negocia-
ta të shkëlqyera. 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Ju jeni duke kërkuar për një qetësi të brendshme, por

nëse mbylleni në vetvete nuk do ta gjeni kurrë. Partneri/ja përpi-
qet të bëjë që ju të ndiheni më mirë dhe ju përkëdhel me dashu-
ri. Beqarët do të duhet të sqarojnë mendimet në kokën dhe
zemrën e tyre para se të marrin vendime të mëdha. Ju keni të
gjitha kredencialet për të arritur sukses në punë. 

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Kontrastet me partnerin/en sot do të jenë rendi i ditës, por

përkundër gjithçkaje ju do të jeni shumë të qetë. I/e dashuri/a juaj
ju jep energji dhe shumë humor të mirë. Zemrat e vetmuara do të
kërkojnë aventura intriguese dhe do të bëjnë për vete shumë per-
sona. Jini më pak agresiv në ambientin e punës dhe shmangni di-
skutime të panevojshme për të dominuar këtë fushë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ju do të mbyteni nga shumë emocione që do të krijojnë

harmoni në marrëdhënien tuaj. Duket se më e keqja është larg,
shijoni këtë afat të bukur. Beqarët do të kenë mundësi të shkëlqye-
ra për të gjetur dashurinë, mos lejoni që ju të kapërceheni nga hu-
timet. Sot do të jeni të sigurt dhe optimist dhe nëse duhet të jepni
një intervistë pune, do të merrni atë prisni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Komunikimi me partnerin/en sot nuk do të jetë i lehtë

dhe mund të ketë grindje dhe disponim të keq. Ju do të përjetoni
ndryshime të humorit, por mos u shqetësoni, gjithçka do të kalojë.
Beqarët do të kërkojnë aventura të reja për të jetuar në liri të plotë.
Një ditë ideale për të arritur qëllime të rëndësishme dhe së shpej-
ti do të shijoni suksesin e merituar.



Nga të shtënat për çdo
ditë vriten ose plagosen
19 fëmijë amerikanë
Nga të shtënat në Shtetet e Bashkuara për
çdo ditë vriten ose plagosen së paku 19 fë-
mijë, ndërsa më të rrezikuarit janë djelmo-
shat, të rinjtë dhe zezakët, thuhet në një stu-
dim qeveritar. Analiza e të dhënave në
periudhën 2004-2016 në Shtetet e Bashkua-
ra, konsiderohet se është studimi më
gjithpërfshirës për këtë çështje. Derisa në
masë të madhe i konfirmon informatat e
publikuara paraprakisht, ky studim e thek-
son aspektin se përse shkencëtarët e shohin
dhunën me armë si krizë publike shëndetë-
sore, raporton agjencia AP nga Çikagoja. Në
raportin e Qendrave për Kontroll të Së-
mundjes dhe Parandalim, përfshihen fë-
mijët dhe të rinjtë deri në moshën 17 vjeça-
re. Studimi ishte përpiluar nga analizat e
certifikatave të vdekjes dhe raporteve të
dhomave të emergjencës dhe është pu-
blikuar sot në revistën, Pediatricks.

Skena të  kujton seritë televizive
të Anatomia e Grejit. Por harrojeni
Grejin, pasi në Gropello Cairoli (Pa-
via) ai u bë realitet. Kështu rapor-
tohet se, një grua ishte gati të lindte
fëmijën e saj dhe bashkëshorti thir-
ri ambulancën, por kuptoi se fëmija
“e kishte me nxitim” dhe se mjekët
nuk do të arrinin kurrë në kohë.
Gruaja, në muajin e tetë të shtatzë-
nisë, filloi të ketë kontraktime dhe
bashkëshorti nuk humbi kohë duke
e pritur ambulancën, por e mori 118

duke fëmija donte të dilte nga barku
i nënës, ndaj ata duhet t’i jepnin in-
struksione sesi ta realizonte lindjen.
Stafi mjekësor udhëzoi burrin që u
bë “mami” për gruan e tij, duke
ndjekur udhëzimet me telefon hap
pas hapi. Kështu u soll në jetë nga
“babai-mjek” Gabriele, bebi që pe-
shon tre kilogramë dhe gëzon shën-
det të plotë së bashku me nënën e tij.
Të dy tani ndodhen në Poliklinikën
San Matteo ku ata janë shoqëruar
nga ambulanca.

Për të paguar vizitat veterinare, për
të blerë biskotat …shpenzimet e përdit-
shme janë të shumta kur bëhet fjalë për
kafshët shtëpiake. Tani edhe kafshët
shtëpiake mund të kenë llogaritë e tyre
bankare. Nuk është shaka, por iniciativa
e re e një banke në Piacenza të Italisë
që ka menduar për një zgjidhje dedikuar

ekskluzivisht miqve me katër këmbë,
transmeton atsh shkrimin e tgcom24.
Quhet “Miq Besnik” dhe kushton 6 euro
në muaj, llogaria që ofron shërbime të
ndryshme për klientët e saj leshatorë.
“Një klient na pyeti nëse mund t’i ha-
pnim një llogari bankare qenit të tij për
të mbuluar të gjitha shpenzimet e kaf-

shës. Nuk ishte e mundur ta kënaqnim
menjëherë, por e menduam dhe stu-
diuam çështjen. Vumë re se shumë të
tjerë shpenzojnë shifra të konsiderue-
shme parash për kafshët e tyre të da-
shura dhe kanë nevojën të ndajnë sh-
penzimet e kafshëve shtëpiake nga
shpenzimet e tyre”, rrëfen presidenti i
bankës. Kështu lindi ideja e krijimit të
llogarive bankare për kafshët. Në reali-
tet, nga këndvështrimi burokratik i çë-
shtjes, emri i kafshës shfaqet në doku-
mente bashkë me atë të padronit. Janë
gati 100 klientë që vendosën të hapin
një llogari bankare për miqtë e tyre me
putra. Nuk dihet nëse banka të tjera do
të bëjnë të njëjtën gjë, por dihet se në
Itali ka thuajse 60 milionë kafshë shtë-
piake dhe nga njëherë shpenzimet që
bëjnë disa njerëz të caktuar, janë të pai-
magjinueshme.

Burri ndihmon gruan të
lindë përmes… telefonit!

Miqtë me katër këmbë tani me llogari bankare

Nuk është një numër i vogël i njerëz-
ve që konsiderojnë një braktisje të
plotë të Facebookut, duke fshirë he-
qjen e profileve në rrjetin social, pas
skandalit të fundit me shkelje të pri-
vatësisë së përdoruesve nga kompa-
nia analitike Cambridge. Përveç kë-
saj, shkencëtarët argumentojnë se
një masë e tillë mund të jetë shumë
e mirë kur bëhet fjalë për shëndetin.
Një studim i kohëve të fundit nga
Universiteti i Queensland ka treguar
se duke e lënë Facebookun, në një
kohë shumë të shkurtër ulet niveli i
përgjithshëm i stresit. Nga një total

prej 138 përdoruesve të këtij rrjeti so-
cial të përfshirë në vëzhgim, gjysma
e tyre ndaloi përdorimin e Face-
bookut brenda një periudhe pesë-
ditore. Hulumtuesit matën nivelet e
hormoneve të kortizolit, të
njohur si hormon i stresit,
para dhe pas eksperi-
mentit. Në bazë të këty-
re matjeve, ata zbu-
luan se niveli i stresit
patologjik u zvogë-
lua te personat që
braktisën Face-
bookun.

Braktisja e Facebookut
redukton nivelin e stresit
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1512 - Beteja e Ravenës: Franca nën
Gaston de Foix mundin Armatën
spanjolle.

1564 - Anglia dhe Franca nënshk-
ruajnë Traktatin e Trojës.

1868 - Shogunati shfuqizohet në Ja-
poni.

1895 - Anaheim kompleton sistemin
e tij të ri elektrik.

1899 - Traktati i Parisit ratifikon për-
fundimin e luftës: Spanja i dorë-
zon Porto Rikon SHBA-ve.

1906 - Ainshtajni prezanton Teorinë
e tij të Relativitetit.

1927 - Gjenerali i Kilit Carlos Ibáñez
emëron veten kryetar.

1939 - Hungaria tërhiqet nga Lidhja
e Kombeve.

1956 - Qeveria franceze vendos të
dërgon 200.000 rezervistë në
Algjeri 

1992 - Hapet Euro-Disney në afërsi
të Parisit.

2011 - Shpërthimi i bombës në Me-
tro në qytetin Minsk.

NË GJYKATË 
Gjykatësi e pyet dëshmitarin:
- E di se ç'do të fitoni me dësh-
mi të rrejshme?
-Po, e di. I akuzuari ma ka
premtuar një automobil!

Kur miqtë tuaj fillojnë të të
lavdërojnë se dukesh i ri, kjo

është një shenjë e sigurt 
që je duke u plakur. 

(Mark Twain)

Deri në rënien e ko-
lonelit Gadafi në
vitin 2012, fla-
muri i Libisë
ishte thjesht i
gjelbër, që e
bënte flamurin më
të thjesht të ndonjë kombi.

Flamuri i Andorrës
është i vetmi flamur

kombëtar që ka dy
lopë. Belize është i
vetmi vend në botë

që në flamurin e sa
ka fytyrën e një njeriu.

Në Olimpiadën e vitit 1936 ndodhi
diçka e çuditshme.
Flamuri i Haitit
dhe Litenshtaj-
nit u vërejt se
ishin identike.
10. Një vit më pas
Litenshtajni vendosi
që të vë në kurorë në flamurin e saj,
me qëllim që të ndryshonte nga ai i
Haitit.
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