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Shkup, 18 prill - Deputeti Afrim Gashi, i cili e
kryeson njërën degë të Lëvizjes BESA, dje dek-
laroi se janë një hap në hyrjen në Qeveri dhe
nëse kjo me të vërtetë ndodh pikërisht ata do të
jenë syri i zgjuar i Qeverisë, posaçërisht në pje-
sën e korrupsionit. Gashi konfirmon se kanë
pasur disa takime me kryeministrin Zoran Zaev,
por thotë se kryeministri e ka fjalën e fundit
dhe se duhet të zgjedhë midis dy degëve të Be-

sës. "Mendoj se kryeministrit nuk i nevojiten
probleme të jashtme që të hynë në Qeveri.
Mendoj se ai duhet të zgjedhë midis dy degë-
ve të Besës", tha Gashi duke iu përgjigjur
pyetjes së gazetarëve nëse është e mundur që
të dy degët të hynë në përbërjen e Qeverisë. Ai
ka treguar se nuk kanë biseduar për vend mini-
stror në drejtësi, duke potencuar se ata kanë
kuadro për të gjithë institucionet...

Gashi optimist për hyrje në Qeveri

15 DEN
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Mogherini
dhe fletar-
restet serbe!

A mundet në të ardhmen përfa-
qësuesja e Lartë e Bashkimit
Evropian për Punët e Jashtme
dhe Politikën e Sigurisë, Federica
Mogherini, të paralajmërojë
ndonjë takim protokollar në Beo-
grad me një të kërkuar nga Ser-
bia, e që i bie se ai person mund
të jetë hiq më pak se President i
Kosovës, Hashim Thaçi, mirëpo
në moment të fundit takimi të
anulohet për arsye se mysafiri
nga Prishtina mundet të arre-
stohet diku rrugës...
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Gjysma e të punësuarve në Maqedoni marrin paga që nuk arrijnë as 200 euro, ndërsa gjysma tjetër
marrin paga prej 200 deri 400 euro. Sipas analizave të Institutit "Fajnens Think", mbi 43 për qind e të
punësuarve në Maqedoni marrin paga më të vogla se 12 mijë denarë, vetëm 8 për qind marrin paga më të
mëdha se 25 mijë denarë, ndërsa gjysma e të punësuarve marrin paga prej 12 deri 25 mijë denarë
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Gjiri i Shëngjinit ndodhet në pjesën verilindore
të gjirit të Drinit ndërmjet kepit të Shëngjinit
dhe grykëderdhjes së Drinit të Lezhës. Ka gjatësi
rreth 5 km dhe gjerësinë më të madhe 2 km. Në
përgjithësi është i cekët, sidomos në bregun e tij
lindor, thellësitë zvogëlohen gradualisht drejt
bregut. Bregdeti lindor është i ulët dhe ranor,
zonë tipike grumbullimi. Bregdeti verior është i
lartë, shkëmbor, i tipit të gërryerjes. Gjiri i

Shëngjinit është i hapur ndaj erërave
jugperëndimore e perëndimore. Në pjesën
verilindore të tij shtrihet qyteti i Shëngjinit.

BUROVIQI DHE EFTOVI, DY MJERIMET E SOTËM
"Ditë më parë u emetua një intervistë muti e
Evtovit me Kapllan Kallushin - Resulin -
Resulbegoviqin dhe përfundimisht të bërë Buroviq
(me origjinë ulqinak). 
Këtë kreaturë e kam pasur mësues të gjuhës
shqipe në klasën e pestë (Më vjen keq që asokohe
ky demagog i paparë fliste me admirim për gjuhën
shqipe). Atëherë kjo fundërrinë shitej se patriot
shqiptar. Pastaj ra në burg në Idrizovë. Pas 2-3
vjetësh ka dalë nga burgu dhe ka ikur në Shqipëri,
ku ka përfunduar në burg. Pas ndryshimeve
politike në Shqipëri (pas vdekjes së Enverit) del nga
burgu dhe shkon në Zvicër, ku një kohë të gjatë e
mbajnë shqiptarët tonë me bukë e me të gjithë të
mirat. 
Pastaj ky u deklarua si malazez për një banesë në
Ulqin dhe i ndërroi disa herë mbiemrat derisa arriti
te Buroviqi. Dhe, filloi t'i shajë shqiptarët egërsisht.
Si tash me Evtovin! Dy mjerime bashkë: Evtovi dhe
Buroviqi. 
Turp për partitë tona politike, turp për akademitë,
për institutet si heshtin para kësaj propagande të
ndyrë ku fyhen të gjithë shqiptarët. Turp, turp,
turp!", shkruan në profilin e tij në Facebook,
gjuhëtari dhe publicisti Xhabir Ahmeti

ENIGMA E PËRKRENARES SË SKENDËRBEUT
“Në shumë shkrime teologjike dhe vepra me
frymëzim apokaliptik është konsideruar se turqit e
Lindjes kishin ripërtërirë perandorinë e persëve të
vjetër, të simbolizuar nga totemi i dashit.
Për rrjedhim figura e Skënderbeut profetizohej si
një edicion i dytë në shekullin XV i figurës së
Aleksandrit të Madh, nëpërmjet totemit të cjapit.
Europa qe tmerruar nga perandoria turke, që ishte
në një vërshim kobzi. Rezistenca e Skënderbeut i
bënte që të gjithë që të besonin në vegimin e
famshëm të profetit Daniel të betejës së
çuditshme dhe simbolike midis cjapit të
Perëndimit me dashin e Lindjes.
Kjo është arsyeja përfundimtare, mendoj unë, që
shpjegon përfundimisht enigmën e përkrenares së
skulpturuar të Heroit. Kështu gërshetohet tradita
pagane antike me profecitë biblike, ç’ka përbën një
sinkretizëm të hatashëm dhe tejet të fuqishëm.
Kështu përkrenarja e Skënderbeut mbijeton si një
objekt, ku gërshetohen, përplasen dhe mpiksen,
fosilizohen kulturat,mitet, shekujt, heronjtë,
trimat,substanca e kohërave, mbretërit, profetët
dhe simbolet, historia dhe arti. Amen!”, ka shkruar
në profilin e tij në Facebook, studiuesi nga Tirana,
Moikom Zeqo.

KOSOVA FITON
ULËSEN NË
OKB, SERBËT
FITOJNË
ASOCIACIONIN
Lideri i partisë “Serbia e Re”,
Velimir Iliq tha, duke cituar
burime të besueshme
diplomatike, se kancelarja
gjermane Angela Merkel i tha
presidentit serb Aleksandar
Vuciq se Beogradi dhe
Prishtina duhet të
nënshkruajnë një
marrëveshje për
normalizimin e
marrëdhënieve në janar
2019, me qëllim që të
përmbushen të gjitha
kushtet, që Serbia të
anëtarësohet në BE në vitin
2025, raporton Danas. Pasi të
nënshkruhet Marrëveshja për
normalizim të
marrëdhënieve, Kosova do të
marrë liberalizmin e vizave
dhe do të bëhet anëtare e
organizatave
ndërkombëtare, ndërsa
Beogradi duhet të heqë dorë
që Kosova të jetë territor i
Serbisë edhe përmes
Kushtetutës, ka thënë Iliq.
Pas nënshkrimit të
Marrëveshjes për
normalizimin e
marrëdhënieve, Kosova do të
marrë liberalizimin e vizave
dhe do të bëhet anëtare e
organizatave
ndërkombëtare, përfshirë
Kombet e Bashkuara, ndërsa
Beogradi duhet të heqë dorë
nga kërkesa që Kosova të jetë
territori i Serbisë përmes një
ndryshimi në Kushtetutën e
Serbisë, tha Iliq.
Nga ana tjetër, sipas tij,
Qeveria e Kosovës detyrohet
të sigurojë integrimin e
bashkësisë serbe, të
themelojë AKS-në sipas
Kushtetutës së Kosovës por
me kompetenca ekzekutive.
Sipas Iliqit, nëse Serbia nuk i
pranon këto kushte, BE do të
shqyrtojë ndryshimin e
marrëdhënieve me Serbinë
në një lidhje të brishtë
tregtare dhe të ngrijë
zgjerimin e do ta mbajë të
drejtën që Kosovës t’ia lejojë
bashkimin me Shqipërinë e
me këtë rast veriu do t’i
takonte Serbisë. “Ky është
dorëzim i Kosovës për ç’gjë
është arritur marrëveshja”, ka
thënë Iliq duke pyetur kush e
ka autorizuar për këtë
Vuçiqin. 

(Danas, 18 prill)
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A mundet në të ardhmen përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evro-
pian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Federica Moghe-
rini, të paralajmërojë ndonjë takim protokollar në Beograd me një
të kërkuar nga Serbia, e që i bie se ai person mund të jetë hiq më
pak se President i Kosovës, Hashim Thaçi, mirëpo në moment të
fundit takimi të anulohet për arsye se mysafiri nga Prishtina mun-
det të arrestohet diku rrugës. 

Pse diplomatët e Brukselit bëhen sikur asgjë s'po ndodhë në Beo-
grad, madje edhe atëherë kur policia e këtij vendi fut në listën e të
kërkuarve edhe politikanë të Kosovës, të cilët duhet të angazhohen
për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. 

Çfarë normalizimi mund të pritet kur Brukseli toleron Beogradin
që t’i arrestojë në të ardhmen bashkëbiseduesit e paqes dhe
mirëkuptimit?

Për çfarë klime të mirëbesimit rajonal ligjërojnë diplomatët e
Europës, kur Kosova ende shantazhohet hapur nga Beogradi (Ko-
sova ende është pjesë e Serbisë sipas Kushtetutës së këtij vendi)
dhe kjo ndodhë në kohën kur këto dy vende duhet t’iu japin fund
armiqësive, mirëpo Brukseli ende praktikon standarde të dyfish-
ta, duke kërkuar me këmbëngulje nga Prishtina të jetë racionale
në qëndrime, në njërën anë, dhe duke toleruar praktikat recidivi-
ste të kohës së Millosheviqit, që nënkuptojnë ndjekjen dhe per-
sekutimin e personaliteteve nga Kosova, të cilët ende figurojnë si
armiq në arkivat serbe, në anën tjetër.

Ndonëse është raportuar se Interpoli ka hequr nga lista e fletarre-
steve rreth 20 ish pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përf-
shirë edhe atë ndaj kryeministrit të tanishëm të Kosovës Ramush
Haradinaj dhe presidentit të Kosovës, Hashim Thaqi, kjo
megjithatë ka shkaktuar jo pak reagime në Beograd , duke para-
lajmëruar se ky vendim gjoja do të anulohet shumë shpejt, kjo për
shkak të ankesës që ka bërë Serbia, duke potencuar shkeljen e
procedurave që qenkan bërë me rastin e largimit të këtyre emra-
ve nga kjo listë. Mediat e Beogradit, madje raportuan se Interpo-
li gjoja do të rikthej, presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin
Ramush Haradinaj dhe 20 ish-pjesëtarë të UÇK-së, në listën e të
kërkuarve për krime lufte. 

Por njohësit e përvojave ndërkombëtare në fushën policore kanë
thënë se për një çështje të tillë nuk vendosë Beogradi, ndërkohë
që Qeveria e Kosovës nuk ka ende një qëndrim zyrtar rreth para-
lajmërimeve nga Beogradi për kthimin emrave të shumë qytetarë-
ve të Kosovës në listën e personave të kërkuar nga INTERPOL-i (Po-
licia Ndërkombëtare). Kjo edhe për faktin se pamundësia e
Kosovës që të bëhet anëtare e INTERPOL-it, po shihet si pengesë
për spastrimin e listës së personave të kërkuar mbi bazën e urdhër-
arresteve të Serbisë.

Habit fakti se Brukseli ka qëndruar shumë indiferent ndaj këtyre
veprimeve të Beogradit, madje edhe atëherë kur qytetarë të
shumtë të Kosovës, në bazë të fletë-ndjekjeve ndërkombëtare të
Serbisë, janë mbajtur në paraburgim në shtetet e Bashkimin Evro-
pian me muaj, e ndonjëherë edhe me vite dhe pastaj të njëjtit më
vonë janë liruar. Rasti më i fundit ishte me kryeministrin Haradi-
naj, i cili u ndalua disa muaj nga policia franceze, vetëm pse kësh-
tu kishte qejf Beogradi.

Bashkimi Europian është spiranca e vetme që lidh shpresat e qy-
tetarëve të Ballkanit Perëndimor me anijen e madhe të vlerave ci-
vilizuese. Por, nëse vazhdon kjo politikë e standardeve të dyfish-
ta të Brukselit, që aktualisht po bëhet në kurriz të Kosovës, atëherë
në vend të ujërave të qetë do të shtohen akujt e Stepeve që mund
të pamundësojnë lëvizjen e kësaj anijeje të madhe. Megjithatë, qy-
tetarët e Kosovës do të vazhdojnë të mos i shuajnë kapacitete
pritëse, sepse nuk kanë alternative tjetër. 

Mogherini dhe
fletarrestet serbe!

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

Emin AZEMI

ÇFARË DIHET PËR GJIRIN E SHËNGJINIT?

PASIGURIA EUROPIANE DHE GJEOPOLITIKA
“Komisioni Evropian (KE) i dha dritën e gjelbërt
Shqipërisë dhe Maqedonisë. Këto dy vende morën
rekomandim për të filluar negociatat me KE, por
për t'i përfunduar të gjitha reformat e filluara.
Megjithatë, në sfondin e Raportit të Komisionit
Evropian lëshuar sot për Ballkanin Perëndimor dhe
Turqinë, deklarata e presidentit francez Emmanuel
Macron ishte e çuditshme. Në fund, pasiguria
evropiane ende nuk është larguar nga zhurma e
gjeopolitikës së vjetër emocionale”, ka shkruar
analisti Selim Ibraimi, në profilin e tij në Facebook. 
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Shkup, 18 prill - Deputeti Afrim Ga-
shi, i cili e kryeson njërën degë të
Lëvizjes BESA, dje deklaroi se janë
një hap në hyrjen në Qeveri dhe
nëse kjo me të vërtetë ndodh pikë-
risht ata do të jenë syri i zgjuar i
Qeverisë, posaçërisht në pjesën e
korrupsionit. Gashi konfirmon se
kanë pasur disa takime me krye-
ministrin Zoran Zaev, por thotë se
kryeministri e ka fjalën e fundit
dhe se duhet të zgjedhë midis dy
degëve të Besës. "Mendoj se krye-
ministrit nuk i nevojiten probleme
të jashtme që të hynë në Qeveri.

Mendoj se ai duhet të zgjedhë mi-
dis dy degëve të Besës", tha Gashi
duke iu përgjigjur pyetjes së gaze-
tarëve nëse është e mundur që të
dy degët të hynë në përbërjen e
Qeverisë. Ai ka treguar se nuk kanë
biseduar për vend ministror në
drejtësi, duke potencuar se ata
kanë kuadro për të gjithë institu-
cionet. Deputeti Gashi mori pjesë
në takimin e sotëm me eurokomi-
sarin Han në dorëzimin e Raportit
dhe tha se ai u ka transmetuar laj-
min e mirë për rekomandimin, dhe
se edhe pse në opozitë Besa ka
dhënë maksimum që ajo të
ndodhë. Marrja e datës në qershor,
për të është shenjë e mirë për shte-

tin. Lidhur me çështjen për emrin,
thotë se ata janë për zgjidhje dinji-
toze, që nuk do të prekë në identi-
tetin e maqedonasve. "Jemi dakord
me referendum, nëse vjen deri në
një marrëveshje të tillë mund të
ndryshojë edhe Kushtetuta, por e
rëndësishme është që ajo të mos
prekë në identitetin e maqedona-
sve", tha Gashi, i cili udhëheq
degën në të cilën janë edhe depu-
tetët Nexhbedin Kahremani dhe
Rexhep Memedi, ndërsa në degën
e Bilall Kasamit janë deputetët Fa-
dil Zendeli dhe Teuta Bilalli. Në
lidhje me grupin parlamentar,
Afrim Gashi tha se gjendja do të
vazhdojë të jetë e njëjtë përderisa

asnjë deputet nuk deklarohet se i
takon një subjekti tjetër politik.
"Është çështje teknike funksioni-
mi i grupit parlamentar. Do të
duhet dikush prej deputetëve të
deklarohet se i takon një subjekti
tjetër politik, por deri tash kjo nuk
ka ndodh dhe askush nuk e bën
këtë, pasi të dyja palët pretendojnë
se kanë të drejtë ne legalitetin dhe
legjitimitetin e atij emri. Ndërsa
substancialisht ne jemi dy subjek-
te të ndryshme, njeri subjekt i ka
tre deputetw e tjetri i ka dy, men-
doj se është e qartë për opinionin
kjo, si dhe gjithkush që pretendon
se është nddryshe, mendoj se e ka
problem me veten”, theksoi Gashi. 

Në lidhje me zgjerimin e Qe-
verisë u prononcua edhe lideri i
BDI-së, Ali Ahmeti duke mos
dhënë shumë detaje për cilat mini-
stri po bisedohet mes partnerëve
të koalicionit. "Tani këto janë bise-
dime brenda partive politik dhe
me kalimin e kohës do të shohim
se si do ti menaxhojmë dhe si do të
vendosim për këtë çështje", tha Ah-
meti në pyetjen nëse BDI, përveç
LSDM, vendos se cilat ministri do ti
marrin partnerët e rinj qeveritar.
Ahmeti tha se partia e tij nuk është
spektator, por aktor kryesor në
marrjen e vendimeve. "Sigurisht
që BDI është parti shumë seriozë
duke qenë është në rrjedhë për të
gjitha zhvillimet në vend pra ne
nuk jemi spektator, por jemi aktor
në të gjitha vendimet politike", tha
Ahmeti. Në insistimin e gazetarë-
ve që të dinë nëse BDI është e gat-
shme që të lëshojë dikasterin e
Drejtësisë për partitë tjera, Ahme-
ti tha se nuk është tregtar i Bit Pa-
zarit që të shes dhe të blej, por se
siç shtoi ai, do të dihet nga nego-
ciata që sipas tij, akoma janë akti-
ve. Në pyetjen e gazetarëve nëse
BDI po lufton drejtësinë selektive
siç është rasti me Almirin e vogël,
lideri i BDI-sw i udhëzoi gazetarët
që çdo rast të tillë ta demaskojnë
para opinionit, ndërsa si subjekt
politik, sipas tij, BDI është kundër
drejtësisë selektive. 

Athinë, 18 prill - Bindja se në Samitin e ardh-
shëm të NATO-s, Maqedonia nuk do të bëhet
anëtare, sepse është i shkurtër afati kohor.
Kwshtu deklaroi shefi i diplomacisë greke
Nikos Koxias në intervistën për radion greke
247, ndwrsa ka shtuar se është e qartë se
IJRM, në qershor nuk do të hyjë në NATO,
pasi marrëveshja duhet të ratifikohet në
mënyra të ndryshme, ndërsa tashmë është
prill.

"Ata dëshirojnë të shpallin referendum.
Për referendum në shtetin mik në veri, janë
të nevojshme dy muaj. Vetëm për referendu-
min do të vijë qershori. Ndërsa pasi të mba-
rohet puna me referendumin, marrëveshja
do të duhej të shkojë në Kuvend, ndërsa edhe
për atë nevojitet gjysmë muaji ose një muaj.
Pasi që të mbërrijë në Kuvend, do të duhej të
bëheshin ndryshime kushtetuese. Që do-
methënë se do të vijë vjeshta, sqaroi shefi i i
diplomacisë greke, por shtoi se në NATO ven-
dimet mund t'i sjellin madje edhe përfaqë-
suesit e përhershëm. Në lidhje me bisedi-
met dhe pikat për të cilat negociohet,
ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë në
intervistën për radion greke, tha se identite-
ti është çështje e  vetëvendosjes, ndërsa për
nacionalitetin do të shfrytëzohet emri i ri,

gjegjësisht në pasaportat do të qëndrojë "sh-
tetas i atij shteti, shtetas i emrit për të cilën
do të ketë marrëveshje".

"Identiteti është çështje e vetëvendosjes.
Ta mbajmë mend këtë, sepse nuk duhet
edhe ne t'i shkelim ligjet ndërkombëtare",
sqaroi Koxias. Siç lajmëron korrespondentja
e MIA-s nga Athina, ai nuk dëshironte pu-
blikisht të komentojë nëse të dyja palët janë
afër marrëveshjes për emrin "Maqedonia e
Epërme". Tha se nga pesë propozimet e Nimi-
cit, është refuzuar emri "Republika e Maqe-
donisë (Shkupi)", ndërsa Greqia ia le shtetit
tonë ta zgjedhë përcaktimin. "Nga momen-
ti kur ka përcaktim të përbërë gjeografik nuk
kemi problem, por ky përcaktim i përbërë
gjeografik, duhet të jetë edhe për brendë-
sinë e shtetit", tha shefi i diplomacisë greke.
Kategorikisht "JO" është përgjigjja e Koxiasit
në pyetjen se pa revizion të Kushtetutës dhe
erga omnes, mund të arrihet marrëveshje.
Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë në
intervistën këtë pozicion të tij edhe një herë
e mbështeti me shembullin me dokumentet.
Tha se nga ne i ka dëgjuar argumentet se
Greqisë nuk i intereson se si një komunë  në
korrespondencë me një komunë tjetër e sh-
frytëzon emrin Republika e Maqedonisë. Në

këtë, është përgjigjur se ekzistojnë një seri e
dokumenteve që të shkaktojnë probleme në
funksionimin, si për shembull Kushtetuta,
nëse do të dërgohej jashtë shtetit, ndërsa
emri që është i përfshirë nuk do të ndry-
shohet dhe të jetë i riu, ai për përdorim
ndërkombëtar, por do të jetë ai kushtetues,
por i përkthyer. "Nëse nuk ekziston erga om-
nes dhe përdorim për të gjitha marrëdhë-
niet ndërkombëtare, ndërshtetërore, bilate-
rale, në organizatat ndërkombëtare, por
edhe brenda shtetit, do të investojmë në mo-
smarrëveshje dhe mospajtime në shekullin
e ardhshëm,  këtë po përpiqem t'ua sqaroj
IJRM-së. Do të nxirren dokumente, leje, di-
ploma jashtë shtetit me emrin e brendshëm,
ne do t'i ndjekim sepse e shkelin marrëve-
shjen, ndërsa ata do të thonë se ka ndodhur
me gabim dhe se nëse sot kemi mosmarrëve-
shje për atë se cilin emër ta shfrytëzojmë në
organizatat ndërkombëtare, atëherë do të
kemi mosmarrëveshje të përditshme e cila
do të jetë qorrsokak dhe do t'i përkeqësojë
kushtet mes dy shteteve, tha shefi i diplo-
macisë greke, duke shtuar se Greqia kërkon
marrëveshje e cila nuk do të krijojë, por do të
zgjidhë problemet.

Javën e ardhshme
edhe Tusk 
në Shkup
Strasburg, 18 prill - Pas vizitës së përfa-
qësueses së lartë për Politikë të Jasht-
me dhe Siguri Federika Mogerini dhe
eurokomisarit për Zgjerim Johanes
Han, për vizitë në Maqedoni vjen
edhe kryetari i Këshillit Evropian Do-
nald Tusk. Tusk, do ta vizitojë Maqe-
doninë në suaza të turneut në vendet
e Ballkanit Perëndimor.  Nga data 24 e
deri më 28 prill do t'i vizitojë  edhe Sh-
qipërinë, Kosovën, Bosnjë e Hercego-
vinën, Serbinë dhe Malin e Zi në kon-
tekst të përgatitjeve për Samitin
BE-Ballkani Perëndimor, që do të
mbahet më 17 maj në Sofje. "Mesazhi
deri te miqtë tanë është i qartë: Ba-
shkimi Evropian është dhe do të vazh-
dojë të jetë partner më i besueshëm
në të gjithë rajonin. Si investues më i
madh, donator më i madh, treg më i
madh dhe premtim më i mirë për një
ardhmëri më të mirë të qytetarëve.
Samiti ynë do të duhej të jetë konfir-
mim për perspektivën evropiane të
rajonit. Dhe që është më me rëndësi,
do të duhej të përmirësohen, në
mënyrë konkrete, lidhjet brenda
rajonit", theksoi Tusk në fjalimin e
sotëm para Parlamentit Evropian, ku-
shtuar Ballkanit Perëndimor.

KOXIAS TREGON VIJIMIN E BISEDIMEVE ME SHKUPIN 

IJRM në qershor s'do të hyjë në 
NATO, Kushtetuta të ndryshohet

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

AKTIVE NEGOCIATAT PËR ZGJERIMIN E QEVERISË

Gashi optimist për hyrje në Qeveri
"Mendoj se
kryeministrit nuk i
nevojiten probleme të
jashtme që të hynë në
Qeveri. Mendoj se ai
duhet të zgjedhë
midis dy degëve të
Besës", tha Gashi duke
iu përgjigjur pyetjes
së gazetarëve nëse
është e mundur që të
dy degët të hynë në
përbërjen e Qeverisë 

Koha



Evis HALILI 

Shkup, 18 prill - Në Ditën botërore të
monumenteve dhe lokaliteteve
arkeologjike e gjithë bota e shë-
non me moton - “Trashëgimia për
gjeneratat”. Shkëmbimi dhe tran-
smetimi i përvojave mes gjenera-
tave është një hap i rëndësishëm i
zhvillimit kulturor, i cili e karakte-

rizon njerëzimin që në lashtësi,
theksojnë nga IKOMOS – Këshilli
botëror i monumenteve dhe loka-
liteteve. Por jo vetëm kjo ditë ven-
dos nën dritën e fortë të prozhek-
torëve mbrojtjen e trashëgimisë, i
gjithë 2018 është shpallur “Viti i
trashëgimisë kulturore evropiane”,
që nënkupton promovimin e kuj-
desit për diversitetin kulturor,
përpjekjeve për ta mbrojtur dhe
konservuar atë. Por çfarë po ndodh
me monumentet dhe lokalitetet
arkeologjike në Maqedoni dhe në
veçanti me ato shqiptare? Situata
ka mbetur e njëjtë për një pe-
riudhë më të gjatë. Politika ne-
glizhuese institucionale, apatia
nga vetë autoritetet komunale që
nuk i konsiderojnë si potenciale tu-
ristike, por edhe vetëdija e ulët qy-
tetare për vlerat e trashëgimisë
kanë sjellë që shumë monumente
të shkojnë drejt shkatërrimit, si Te-
qeja Arabati në Tetovë, apo kalaja

e Tetovës, projekti i së cilës u ndër-
pre pa arritur të shkonte deri në
fund. Nga ana tjetër shumë lokali-
tete arkeologjike të cilat nuk pike-
tohen si vendpotenciale për ekspe-
dita arkeologjike janë kthyer në
prona private. Zinxhirit të ne-
glizhencës institucionale i shtohen
edhe kompetencat e kufizuara, si
të Qendrës Konservuese të Gosti-
varit, funksionimi i së cilës nuk ar-
rin të kalojë kufijtë e qytetit. Arkeo-
logia Narona Luma Veseli, thotë se
kujdesi për trashëgiminë është mi-
nimal, madje mungojnë edhe ak-
tivitete për të shënuar këtë ditë
dhe për të rritur vetëdijen tek po-
pullsia. 

“Sa i përket gjendjes së kul-
turës dhe ne përgjithësi asaj që e
kemi trashëgimi tonën në Maqe-
doni vazhdon të jetë në gjendje të
mjerueshme, sidomos ajo që është
ilire dhe dardane, deri më tani nuk
pasur kujdesje të veçantë. Në fakt

institucionet kulturore, shoqëria
duhet të jenë faktori kryesor që do
kontribuojnë në ruajtjen e saj, por
tek ne nuk ndodh kështu. Gjithë
botën kjo ditë shënohet me aktivi-
tete të ndryshme, ndërsa tek ne
është lënë në harresë, përkundër
mesazhit të sivjetshëm të IKOMOS
për ta përcjellë trashëgiminë nga
gjenerata në gjeneratë”, thotë
arkeologia Luma. Në Qendrën Na-
cionale të Konservimit lista e
objekteve të trashëgimisë duhet
të ketë si prioritet disa monumen-
te të rralla, të cilat duhet të hyjnë
në kategorinë e monumenteve me
rëndësi të posaçme nuk është gati.
Drejtori i Qendrës Nacionale të
Konservimit Mehmet Selmani
thotë se kaosi i krijuar prej disa vi-
tesh ka krijuar një terren të disfa-
vorshëm për të mbrojtur si duhet
trashëgiminë. Nëse në vite buxhe-
ti që i është akorduar mbrojtjes së
trashëgimisë ka qenë i vogël, me

shuma më shumë sa simbolike,
mungesa e kuadrit profesional,
arkitektë, arkeologë, restaurues,
konservues, historianë arti.., si
edhe mungesa e edukatës kolekti-
ve kanë krijuar një klimë aspak të
volitshme për trashëgiminë. “Me
trashëgiminë në përgjithësi situa-
ta është delikate. Presim të ndry-
shojë me ndryshimet në Ligjin e
trashëgimisë, por jam i bindur se
duhet të krijohet një fond, ashtu si
Fondi i Filmit që t’i dedikohet tra-
shëgimisë, me theks tek formimi i
kuadrit për të cilin kemi mungesa
të jashtëzakonshme. Që situata të
bëhet edhe më e ndërlikuar mun-
gon vetëdija dhe edukata, si tek
popullsia, ashtu edhe tek komu-
nat për të mbrojtur dhe ruajtur tra-
shëgiminë. Jo vetëm që asnjëherë
nuk kemi pasur ndonjë lloj inicia-
tive nga ana e tyre, por nuk i bëjnë
pjesë as në planet e detajuara ur-
banistike”, thotë Selmani.   

18 PRILLI, DITA BOTËRORE E MONUMENTEVE 

Trashëgimia dhe kujdesi në miniaturë  Situata ka mbetur e njëjtë
për një periudhë më të
gjatë. Politika neglizhuese
institucionale, apatia nga
vetë autoritetet komunale
që nuk i konsiderojnë si
potenciale turistike, por
edhe vetëdija e ulët
qytetare për vlerat e
trashëgimisë kanë sjellë
që shumë monumente të
shkojnë drejt shkatërrimit

4 AKTUALE
Koha, e enjte 19 prill, 2018 

Laura PAPRANIKU

Shkup, 18 prill - Nga viti i ardhshëm
akademik 2018/2019, Universiteti i
Evropës Juglindore në Tetovë do të
del me një ofertë të re akademike
- atë të shkencave shoqërore. Bëhet
fjalë për Fakultetin e Shkencave
Shoqërore Bashkëkohore (FSH-
SHB), i cili do të zëvendësojë Fakul-
tetin e Administrimit Publik dhe
Shkencave Politike (FAPSHP) që
me gjasë do të pushojë së veprua-
ri, apo e thënë ndryshe - nuk do të
regjistrojë më studentë në drejti-
met për të cilat ishte themeluar në
vitin 2001. 

Në konkursin për regjistrimin e
studentëve në vitin 2018/2019, në
vend të FAPSHP qëndron FSHSHB
ku janë planifikuar të regjistrohen
numri më i madh i studentëve, 390
gjithsej të shpërndarë në grupet e
studimeve në gjuhën shqipe (240),
maqedonase (130) dhe angleze
(20).

E parë nga numri i vendeve të
rezervuara, FSHSHB-ja është në
pozita të njëjta me ato që kishte
ish-FAPSHP-ja. Deri vitin akade-

mik 2017/2018, ai fakultet përben-
te njësinë më të madhe akademike
në kuadër të UEJL-së dhe të njëjtën
pritet të bëjë tani FSHSHB-ja.
Ndryshimi qëndron në gërsheti-
min e fakultetit “të ri” me fakultetin
“e vjetër”, konkretisht në dhënien e
programeve të reja të cilat i ofron
FSHSHB pa hequr dorë nga disa
prej programeve të FAPSH-së. Në
kuadrin e programeve të reja
ofrohen drejtimet: Menaxhment i
Organizatave Joqeveritare, Punë
dhe Politikë Sociale, si dhe Socio-
logjia, ndërsa do të vijojnë me
ofertën edhe drejtimet: Menaxh-
ment Publik dhe Politika Publike,
Shkencat Politike dhe Marrëdhë-
niet Ndërkombëtare. 

Studimet e administratës pu-
blike, që me gjasë do ti kalojnë hi-
storisë, u themeluan bashkë me
themelimin e UEJL-së, si fakultet i

parë dhe i vetëm i këtij lloji në Ma-
qedoni. Qëllimi ishte përgatitja e
kuadrove me shkathtësi për ne-
vojat e administratës në institu-
cionet publike dhe private me atë
që gjatë studimeve të fitohen

njohuri nga sfera e menaxhimit
publik, drejtësisë, ekonomisë, ko-
munikimi, e kështu me radhë. 

Nga vitin 2018/2019, UEJL ka
bërë rishqyrtimin e programeve në
përputhje me nevojat e tregut

duke ofruar studime në sferën e
menaxhimit të organizatave joqe-
veritare, sociologjisë dhe shkenca-
ve sociale. FSHSHB është promo-
vuar si risia e ofertës akademike të
UEJL-së nga rektori prof. dr. Zamir
Dika në aktivitetin “Ditët e Hapura
në UEJL”. Ai, ka thënë gjithashtu se
për vitin 2018/2019 planifikojnë të
regjistrojnë rreth 800 studentë në
nivelin e studimeve deridiplomike
dhe 400 në studimet e magjistra-
turës. “Këtë vit do të ofrojmë sërish
studime të doktoraturës, ku intere-
si është jashtëzakonisht i madh,
por ku do të jemi të detyruar që
shumë nga të interesuarit t’i refu-
zojmë”, është shprehur Dika, në
praninë e kandidatëve të mund-
shëm për regjistrim në UEJL. Një
pikë e veçantë referimi është ba-
shkëpunimi që UEJL ka me ba-
shkësinë ndërkombëtare dhe atë
vendore si dhe premtimi se janë
të përqendruar në ruajtjen e cilësi-
së. Pasi, kjo siç nënvizon rektori u
garanton të diplomuarve në UEJL
një të ardhme të suksesshme dhe
karrierë profesionale. Në konkur-
sin për regjistrimin e studentëve
të rinj, në pese fakultete e UIEJL-së
janë planifikuar 1.095 vende, prej
të cilave 735 në gjuhën shqipe, 240
në gjuhën maqedonase dhe 120
në gjuhën angleze. 

Koha
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UEJL RIKOMPOZON STUDIMET

Shuhet administrata,
ofrohen shkencat shoqërore 

Në Konkursin e UEJL-së
për regjistrimin e
studentëve në vitin
2018/2019 nuk gjenden
më studimet e
administratës publike.
FAPSHP, e cila u themelua
në vitin 2001, duket se do
ti kalojë historisë. Në
vend të saj ofrohen
studimet e shkencave
shoqërore bashkëkohore,
që në fakt janë
gërshetimi i programeve
nga fakultetit i “vjetër”
me fakultetin e “ri”

PREZANTOHET PROGRAM FULLBRIGHT NË UT 

Në Universitetin e Tetovës përfaqësues të
Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
kanë prezantuar një gamë programesh studimore
për të studimeve deridiplomike, posdiplomike dhe të
doktoraturës që ofrojnë Universiteteve e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në veçanti programi
Fullbright. Këto programe ofrojnë studime
pasdiplomike për studentët e diplomuar, por edhe
për ata të cilët kanë regjistruar ose janë në vijim të
studimeve të tyre master ose të doktoraturës në
Maqedoni apo në ndonjë shtet tjetër. Këta kandidatë
mund të aplikojnë edhe për hulumtim në kuadër të
temës së tyre të magjistraturës apo doktoraturës në
SHBA deklaroi Gazmend Ilazi nga ambasada e

Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përndryshe,
bursat që ofrohen nga Ambasada e SHBA-ve për
studentët në kuadër të programeve i mbulojnë të
gjitha shpenzimet. Programi Fulbright për studentët
e huaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për
qytetarët e Maqedonisë ua mundëson studentëve
pasdiplomikë, ekspertëve të rinj dhe artistëve nga
jashtë, që të mësojnë dhe studiojnë në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, për një vit ose më gjatë, në
universitetet amerikane, ose institucione të tjera të
ngjashme. Për të marrë pjesë në programin Fulbright
për studentët e huaj, kandidati duhet t’i ketë të
kryera studimet deridiplomike dhe të ketë diplomë
ekuivalente me diplomën baçelor. 

Koha
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Vidhet një pistoletë, 
para dhe stoli ari
Stoli ari, para, pistoletë "Brunser - Kompakt" e ka-
librit nëntë mimilemtra dhe karikator me 14 plum-
ba, janë vjedhur dje nga një banesë në Gjorçe Pe-
trov. Policia kumtoi se rastin e ka paraqitur pronari
i banesës Z.R. (52) Pas vjedhjes, kryesi është larguar
nga vendi i ngjarjes, duke përfituar dobi pronëso-
re prej rreth 184.000 denarësh. Po ndërmerren
masa për zbardhjen e plotë të rastit.

Arrestohen 
6 valltare në Negotinë
Pjesëtarë të policisë nga Sektori për Punë të
Brendëshme në Tetovë të martën mbrëma nga ora
23.00 deri në orën 24.00, kanë realizuar një ak-
sion kontrolli në objektin hotelerik “Meksiko City”,
në fshatin Forinë të Gostivarit pronë e R.B nga
Dobërdolli. Pas kontrollit në objekt janë ndaluar 6
femra, të cilat kanë qenë të angazhuara si valltare,
nga të cilat njëra ka qenë shtetase e Shqipërisë
dhe pesë të tjera shtetase të Maqedonisë. Që të
gjashtë femrat janë arrestuar dhe mbajtur në sta-
cionin policor të Gostivarit, ndërsa më pas pesë
janë lënë të lira, përderisa shtetasja e Shqipërisë
27-vjeçarja me iniciale E.T është mbajtur për shkak
të keqpërdorimit të qëndrimit turistik në vend dhe
punës ilegale, pas çka është dorëzuar në sektorin
për kriminalitet ndërkufitar, migracion, të huaj
dhe riatdhesim për procedurë të mëtutjeshme. 

Vjedhje në pushimoren 
për fëmijë
Pesëdhjetë e tetë vjeçari me iniciale N.M nga Gosti-
vari të martën rreth orës 17 ka denoncuar një
vjedhje të pjesëve të një transformatori në vendin
e ashtuquajtur “ Vrbenski Manastri”, pronë e insti-
tucionit publik “ Ilinden” - pushimorja e fëmijëve
Bunec, e cila vjedhje ka ndodhur në periudhën
kohore mes datës 12 dhe 17 të këtij muaji. Deri më
tani persona të panjohur, fillimisht janë ngjitur në
shtyllën e lartë 5 metra, në të cilën ka qenë i vendo-
sur transformatori të cilin e kanë demontuar, e
kanë lëshuar në tokë, kanë hapur kapakun dhe nga
brenda kanë marrë disa pjesë bakri dhe më pas
pa u vërejtur nga askush e kanë lëshuar vendin.
Është kryer hetim dhe po punohet në zbulimin e
autorëve të kësaj vjedhje si dhe në vërtetimin e
vlerës së përgjithshme të gjësendeve të vjedhura. 

Tenton të helmohet me
medikamente
Në Qendrën urgjente në Gostivar, të martën mbrë-
ma pas mesnate është sjellur personi me iniciale
M.M 45-vjeçar, i cili ka konsumuar 15 lloje të ndry-
shme të medikamenteve mjekësore. Pas marrjes së
Ndihmës së Parë, është dërguar në Klinikat e Shku-
pit. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit.

Vjedhje në stacionin bazë 
të Telekomit
Të martën rreth orës 12.00, 56-vjeçari tetovar me
iniciale V.P i punësuar në firmën për mirëmbajtjen
e stacioneve bazë të Telekomit të Maqedonisë në
stacionin policor të Gupçinit ka denoncuar se nga
nëntori i të vitit të kaluar deri më 17 prill të këtij viti,
persona të panjohur kanë vjedhur në bazën në
fshatin Sallarevë, ku pas dëmtimit të kontejnerit,
kanë marrë një akumulator dhe 150 litra naftë duke
shkaktuar një dëm të përgjithshëm prej 40 mijë
denarëve. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 18 prill - Ish-deputeti i VMRO-së,
Aleksandar Stojkoski, ishte dëshmitari i
radhës i Prokurorisë së Shkupit, në proce-
sin gjyqësor kundër të akuzuarve për sul-
min ndaj deputeti Ziadin Sela. Duke pasur
parasysh se gjatë periudhës 2014-2016 ka
qenë deputet në Parlamentin e Maqedo-
nisë, dëshmitari Stojkovski para Gjykatës
Penale të Maqedonisë tha se objektin e
brendshëm të Parlamentit e njeh shumë
mirë dhe në këtë mënyrë, sqaroi vendin
dhe pozitën në të cilën për herë të parë,
më 27 prill e kishte parë deputetin Sela.

“Kur unë hyra në Parlament, ishte
rreth orës 19:00 dhe atë kohë nuk kishte
turmë njerëzish para dyerve të Parlamen-
tit. Çdo njëri hynte lirshëm brenda. Për
disa çaste unë arrita në Klubin e depu-
tetëve, kur përnjëherë dikush foli se Sela
është para hyrjes së Klubit të deputetëve.
Kështu që dola jashtë dhe mbet i habitur
nga ajo që pash. Deputeti Sela ishte i ali-
vanosur dhe jashtë vetëdijes. Në këtë rast
e vërejta personin Aco Toshta (Aleksandar
Janevski) se tenton të largojë turmat e
njerëzve nga Sela. Kësisoj u afrova edhe
unë. Njëkohësisht aty e vërejta edhe Kire
Gjeorgjievskin, i cili ishte tejet i shqetë-
suar dhe bërtiste. Të njëjtin e largova dhe
i thash të qetësohet, kur ai mu drejtua si
të qetësohem kur ndaj meje ka shtënë”,
tha dëshmitari Stojkoski.

Pamjet e rënda dhe lëndimet e Selës,
siç tha dëshmitari Aleksanda Stojkoski, e
kanë nxitë atë të veprojë dhe në këtë
mënyrë deputetin e lënduar ta tërhjeq
brenda hapësirës së Klubit të deputetëve

prej ku tutje me ndihmën e një pjesëta-
reje të sigurimit të Parlamentit (Millanka
Jovanovska), Selën e kanë evakuuar në
bufenë e Parlamentit.

“Para shkallëve të Klubit të deputetë-
ve, Sela qëndronte, ndërkohë turma e
njerëzve kalonin mbi të. Vlerësova se kjo
pozitë është e rrezikshme dhe Selën e lar-
gova nga aty, respektivisht ndërkohë i
ofrova ndihmën e parë dhe më pas u tako-
va me pjesëtarin e sigurimit Fetah Alimin
dhe së bashku me të, e larguam Selën në
një hapësirë më të sigurtë, për shkak se
turma e njerëzve vazhdimisht e kërkonte
atë”, tha dëshmitari Stojokvski.

Dëshmitari i Prokurorisë së Shkupit,
ndryshe ish-deputet i VMRO-DPMNE-së,
Aleksandar Stojkoski, mes tjerash tha se
Ziadin Selës ia kishte dhënë fanellën e tij,
me të cilin e kishin maskuar dhe përmes
të cilit më lehtë e kishin evakuuar nga
vendi i ngjarjes. Ky rrëfim i ish-deputeti të
VMRO-së lidhet me deklaratën e kreut të
Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i cili
para Gjykatës kohë më parë tha, e theksoi
një detaj të tillë. Krahas Fetah Alimit, në
afërsi të Selës, pas rrahjes brutale kishte
qëndruar një person (në këtë rast dëshmi-
tari Aleksandar Stojkoski) i cili vazhdimi-
sht e kishte ndihmuar dhe disa çaste para
se të futet policia, i njëjti ju kishte lutur që
të deklarojë se i kishte dhënë ndihmë.

Ndryshe, gjatë seancave të kaluara,
shumica e dëshmitarëve të Prokurorisë
Publike të Shkupit, theksuan se sulmuesit
e Selës dhe deputetëve tjerë gjenden në

bankën e të akuzuarve. Në mesin e perso-
nave më të përmendur në këtë fazë të pro-
cesi gjyqësor kundër dhjetë të akuzuarve,
për rrahjen brutale të Selës, është Kire
Gjerogjievski dhe Aleksandar Janevski.
Për dallim nga ky i fundit, të cilin një pje-
së e dëshmitarëve e cilësonin si sulmues
e disa tjerë si shpëtimtar i Selës, i akuzua-
ri Kire Gjeorgjievski pothuajse nga të
gjithë dëshmitarët është apostrofuar si
personi kryesor i cili ka marrë pjesën në
sulmin ndaj Selës.

Pas prezantimit të dëshmitarëve, për-
faqësuesi i aktakuzës në rastin Sela,
prokurori Darko Jakimovski, në seancat e
radhës kundër dhjetë të akuzuarve pritet
të prezantoj dëshmi tjera materiale (video
dhe provave tjera), përmes të cilëve pritet
të vërtetohet përfshirja e të akuzuarve në
këtë ngjarje. Ndryshe, në këtë tentim vra-
sjen kundër Selës të akuzuar janë Kire
dhe Ceko Gjeorgjievski, Oliver Oshavkov-
ski, Sasha Cenkov, Nikollçe Dimitrievski,
Aleksandar Janevski-Toshta, Andrej Mi-
cov, Nikolla Vojminovski, Kosta Delov dhe
Stojan Pavlovski-Kobra. Të akuzuarit për
tentim vrasje të deputetit Ziadin Sela në
seancat paraprake u prononcuan të pa-
fajshëm. Në gjykimin e kaluar që zgjati
disa orë, ishin dëgjuar si dëshmitarë krye-
tari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat
Xhaferi, ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës, Damjan Mançevski,
deputeti i LSDM-së, Aleksandar Kiracovski
dhe Muamed Zeqiri, si dhe Feta Alimi,
pjesëtari i sigurimit që shpëtoi Selën.

Shkup, 18 prill - Ish ministrja e
Punëve të Jashtme, Gordana
Jankullovska, nuk u paraqit në
seancën e sotshme për rastin
"Tanku", me ç'rast mbrojtja në
Gjykatë dorëzoi vërtetim mjekë-
sor, ku është theksuar se ka "sh-
tatzëni të rrezikshme". Mbrojtja
kërkoi që të shtyhet seanca, për
çka kundërshtuan prokurorët nga
PSP dhe kërkuan veçimin e proce-
durës për Jankullovskën.  Gjykatë-
si Dobrilla Kacarska dha pushim

për të vendosur mbi kërkesën e
PSP-së. Nga burgu i Shutkës u soll
për të dëshmuar dhe ish drejtori
i Shërbimeve të Përgjithshme
dhe të Përbashkëta, Vase Donev-
ski.  Në rastin "Tanku", për "merce-
desin" luksoz me vlerë 600 mijë
euro, të akuzuar janë ish kryemi-
nistri Nikolla Greuvski, ish mini-
strja e Punëve të Brendshme Gor-
dana Jankullovska dhe ish
ndihmësministri në MPB, Gjoko
Popovski.

PËRFUNDOJNË DËSHMITARËT E PROKURORISË NË RASTIN SELA

Gjeorgjievski në shënjestër
të dëshmitarëve
Dëshmitari i Prokurorisë së
Shkupit, ndryshe ish-deputet
i VMRO-së, Aleksandar
Stojkoski, mes tjerash tha se
Selës ia kishte dhënë fanellën
e tij, me të cilin e kishin
maskuar dhe përmes të cilës
më lehtë e kishin evakuuar
nga vendi i ngjarjes

Jankullovska shtatzënë, nuk paraqitet në gjyq
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 18 prill - Ambienti i biznesit
në Maqedoni akoma vuan nga
zbatimi i dobët i marrëveshjeve,
ekonomia e madhe informale dhe
shkalla e lartë të papunësisë.
Gjithashtu, politika fiskale është
e orientuar ndaj masave afat-
shkurtra dhe mungon plan
afatgjatë për konsolidimin e fi-
nancave publike. Komisioni Evro-
pian në Raportin e progresit për
Maqedoninë vlerëson se
përkundër përparimeve të caktua-
ra dhe nivelit të mirë të zhvillimit
të ekonomisë funksionale të tre-
gut, megjithatë akoma shteti sh-
faq më shumë dobësi në sferën
ekonomike. Sipas Raportit, Maqe-
donia shënon përparim në me-
naxhimin me financat publike dhe
llogaridhënien për harxhimin e
parave publike, ndërkohë që am-
bienti makroekonomik është
përkeqësuar në gjashtë muajt e
parë të vitit të kaluar si rrjedhojë e
krizës afatgjate politike që ka go-
ditur edhe investimet. "Ekonomia
e Maqedonisë në përgjithësi ka
shënuar përparim të caktuar dhe
në mënyrë të matur është e përga-
titur të ballafaqohet me presionet
dhe fuqitë e tregut në kuadër të
BE-së. Përparim i mëtutjeshëm
është arritur në diverzifikimin e
eksportit, si dhe në arritjen e vlerës
më të madhe të shtuar, sidomos
në industrinë përpunuese. Nga
ana tjetër, janë rritur edhe tregtia
dhe investimet me shtetet e Ba-

shkimit Evropian, ndërsa shë-
nohen dobësi në programet mësi-
more, rënie e shkallës së inovacio-
neve, si dhe shënohet hendek i
madh i investimeve, sidomos aty-
re publike", thuhet në Raport.

Komisioni Evropian më tej
rekomandon që në favor të mbë-
shtetjes së rritjes afatgjate ekono-
mike, Maqedonia ti kushtojë vë-
mendje të veçantë disa faktorëve.
"Maqedonia duhet të përmirësojë
punësimin e të diplomuarve duke
reformuar kurrikulat e arsimit dhe
duke rritur pjesëmarrjen në tre-
gun e punës. Duhet të stimulojë
investimet për rritjen e rritjes eko-
nomike, në veçanti në kërkimin,
zhvillimin dhe digjitalizimin, si
dhe të forcojnë lidhjet midis inve-
stitorëve të huaj dhe ekonomisë
lokale. Nevojitet të zhvillohet
edhe një kornizë buxhetore afat-
mesme, si dhe të realizohet konso-
lidimi fiskal duke përfshirë edhe
targetimin më të mirë të shpenzi-

meve të transferimit, të përmirë-
sohet zbatimi i marrëveshjeve, të
ulet informaliteti në ekonomi, si
dhe të rritet pjesëmarrja në tre-
gun e punës, veçanërisht për gratë
dhe të rinjtë", theksohet në Raport. 

Lidhur me ambientin e bizne-
sit dhe institucionet e tregut, Ra-
porti i progresit thekson se kapaci-
teti institucional për të zbatuar
Ligjin mbetet i dobët, ndërsa
zgjidhja e mosmarrëveshjes treg-
tare nëpërmjet një gjykate kush-
ton shumë si në kohë, ashtu edhe
në aspektin material. 

"Në vitet e kaluara, infrastruk-
tura ligjore është përmirësuar,
ndërsa shënohet rritje e numri të
rasteve të trajtuara nga gjykatat.
Megjithatë, ndërhyrja politike në
gjykata shpesh sjell rezultate joe-
fikase dhe ka dëmtuar besimin.
Qeveria e re është e angazhuar për
rritjen e efektivitetit dhe paan-
shmërisë së sistemit ligjor dhe ka
miratuar masa për të arritur këtë

(siç është Plani 3-6-9). Mbetet pro-
blem edhe inspektimet jo transpa-
rente dhe taksat para-fiskale, apo
kompensimet e ndryshme që nuk
janë tatime". Ekonomia informa-
le, siç theksohet në Raport, mbetet
një pengesë e madhe për bizne-
sin. "Pjesa jozyrtare e ekonomisë
mbetet e madhe, duke ndikuar në
konkurrueshmërinë e sektorit pri-
vat formal, përkundër faktit se ajo
është në rënie në aspektin e vlerës
së shtuar bruto dhe punësimit. Në
hulumtimet e ndryshme, ekono-
mia joformale konsiderohet vazh-
dimisht si një pengesë për të bërë
biznes në vend. Vlerësimet në për-
masat e saj variojnë nga rreth 20
për qind të totalit të Prodhimit të
Brendshëm Bruto, sipas Enti Sh-
tetëror të Statistikës, deri në afër
40 për qind, në varësi prej metodës
së aplikuar. Kjo krijon pengesa për
investime dhe probleme serioze të
konkurrencës për kompanitë e
regjistruara".

Shkup, 18 prill - Klinika për Gjineko-
logji konfirmoi se nuk ka vdek-
shmëri te foshnjat e lindura në
kohë, por vetëm te ato të lindura
para kohe, nga java e 22 deri në
javën e 36. Siç tha në brifingun e
djeshëm me gazetarët, qytetarët
këtë duhet ta dinë dhe njëherë e
përgjithmonë të mposhtet frika,
veçanërisht te nënat e reja, se në
këtë spital vdesin foshnja. Sipas
drejtoreshës së Klinikës, Viktoria Jo-
vanovska, në tremujorin e parë të vi-
tit kanë vdekur 35 foshnja prej të ci-

lave 10 janë lindur mes javëve 22
dhe 25 ose në muajin e pestë të sh-
tatzënisë së nënës.

"Bëhet fjalë për fryt të papjekur
ekstrem për të cilët ekziston dilemë
etike nëse në përgjithësi mund të
animohen. Organet e tyre (veshkat,
mëlçia, sistemi i gjakut, truri), janë
të paformuara mirë, ndërsa nuk
kanë edhe kurrfarë mbrojtje nga in-
feksionet", përmendi Jovanovska.
Sukses me foshnjat e tilla, poten-
coi ajo, nuk ka asnjë vend në botë.
Primarius dr.Lila Kojiq sqaroi se, si-

pas përvojave amerikane, mbijete-
sa e foshnjave nga java e 25 e më
tutje është 75 për qind, por ato deri
në javën e 24 aspak nuk trajtohen,
për to as nuk janë pyetur prindërit
në lidhje me rianimimin eventual.

"Te ne nuk ka mundësi ligjore
për atë, përkatësisht gjithçka që
është e gjallë duhet të animohet
dhe me të veprohet sikur të jetë fryt
i 40 javëve edhe pse foshnjat nën 24
javë nuk kanë kurrfarë aftësie adap-
tuese për mjedisin e jashtëm, as
nuk ekziston inkubator që mund t'i

mbajë në jetë", nënvizoi Kojiq.
Nga viti 1990 deri në nëntor të

vitit 2017, në Klinikën e fëmijëve
kanë mbijetuar vetëm katër foshnja
25 javëshe dhe sapo kanë hyrë në
javën e 26. Sipas dr.Goran Koçovski,
infeksionet janë arsyet më të shpe-
shta për lindje të parakohshme. Sta-
tistika në suaza botërore tregon se

rrezik numër një është tensioni i
lartë i gjakut, si dhe anomalitë
kongjenitale në mitrën e nënës.
Nga Gjinekologjia informojnë se po
përgatitet Udhëzim klinik për zbu-
limin e hershëm të shtatzënisë së
rrezikshme, por me udhëzimin nuk
do të përfshihen lindjet e parakoh-
shme. (D.K)

Arrestohet Aziri,
kërkohet Demiri
dhe Ismailoviq
Shkup, 18 prill - Rasti me arrestimin
e Fejzi Azirit njërit prej të akuzuar-
ve në rastin "Monstra" tërësisht
është zbardhur dhe aspak nuk
është i vonuar, vlerëson ministri i
Punëve të Brendshme, Oliver Spa-
sovski.
"Arrestimi i Fejzi Azirit nuk ishte
aspak i vonuar. Në momentin kur
është gjetur personi, është sigu-
ruar me roje në Klinikën për Pul-
mologji. Ne në të njëjtin moment
nuk mundemi praktikisht t'i infor-
mojmë të gjitha mediat, më pas i
njoftuam mediat dhe e njoftuam
burgun i cili shpalli fletëarrestim
ose kërkesë për arrestimin e tyre.
Në këtë pjesë rasti është zbardhur
plotësisht", tha Spasovski në një
deklaratë për gazetarët pas pro-
movimit të Programit për Sektorin
për Kontroll të brendshëm, heti-
me kriminalistike dhe standarde
profesionale në MPB - "Përforcimi
i integritetit të nëpunësve poli-
corë". Lidhur me Alil Demiri dhe
Afrim Ismailoviq të cilët janë në
arrati, ndërsa gjithashtu në mesin
e të akuzuarve për rastin "Mon-
stra", Spasovski tha se kanë infor-
macione të caktuara, por nuk
mund t'i ndajnë në opinion.
"Shërbimet në MPB të obliguara
për këto raste janë duke i analizuar,
po i bëjmë kontrollet dhe gjithsesi
kur vijmë drejt një të dhëne rele-
vante do të mund të realizojmë
çfarëdo aksioni", tha ministri i
Punëve të Brendshme. MPB më
herët publikoi se të martën pasdite,
nga nëpunësit policorë të Njësitit
për Kërkime në kuadër të SPB
Shkup në Qendrën Klinike "Nëna
Terezë" në Repartin për Pulmologji
është gjetur dhe arrestuar Fejzi
Aziri (60) nga Shkupi. Aziri është
kërkuar me fletëarrestim prej Insti-
tucionit ndëshkues përmirësues
"Burgu Shtip" për vuajtjen e dëni-
mit me burg prej gjashtë vjet e
katër muaj për veprën e kryer pe-
nale "Mbajtjen pa leje të armëve
apo materieve shpërthyese". Për
shkak të mungesës së Azirit, dje u
anulua seanca për rastin "Monstra",
e para pasi lëndën e ndërmori PPS.

GJINEKOLOGJIA E SHKUPIT KA NJË ARSYETIM

Vdesin foshnjat që lindin para kohe

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

Ekonomia informale,
papunësia e lartë
dhe realizimi i dobët
i investimeve në
infrastrukturë,
dobësitë në
programet
mësimore, si dhe
rënia e shkallës së
inovacioneve janë
vërejtjet kryesore të
Raportit të progresit
për Maqedoninë

TË NDALOHET IKJA E PUNËTORËVE 

Raporti ka analizuar edhe gjendjen dhe dobësitë
në tregun e punës. Emigracioni në shkallë të gjerë
i punëtorëve të kualifikuar dhe nivelet e ulëta të
regjistrimit në fakultete apo pas përfundimit të
arsimit të mesëm, kanë lënë ekonominë në luftë
për të rindërtuar një fuqi punëtore të re të
kualifikuar. Kjo e pengon rritjen potenciale dhe
vonon transformimin strukturor të ekonomisë,
pasi pengon rishpërndarjen e burimeve drejt
sektorëve me produktivitet më të lartë. "Punësimi
në ekonominë informale është në rënie, por
mbetet e lartë. Sipas Entit të Statistikës së
Maqedonisë, afër 18 për qind e punësimit të

përgjithshëm në vitin 2016 u zhvillua në
ekonominë informale. Kjo përqindje është
zvogëluar në mënyrë të qëndrueshme nga 28.6
për qind në vitin 2008, e mbështetur nga masat e
Qeverisë që nxisin punësimin formal duke
subvencionuar harxhimet e punës gjatë viteve të
fundit. Puna joformale shpërndahet në mënyrë të
pabarabartë mes grupeve të popullsisë, me një
përqindje të lartë për punëtorët e rinj, gratë dhe
të papunët afatgjatë. Kontributet e larta dhe të
sheshta të sigurimeve shoqërore mund të
përbëjnë një pengesë për punëtorët që të lënë
punën joformale", thuhet në Raport.  

RAPORT PROGRESI I KE PËR MAQEDONINË 

Shteti vuan 
nga biznesi ilegal
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Shkup, 18 prill - Maqedonia ka dal-
lime të mëdha në të ardhura dhe
afër 22 për qind e qytetarëve janë
të varfër. Statistika zyrtare tregon
se 445.000 mijë qytetarë të Ma-
qedonisë në vitin 2016 kanë jetuar
nën pragun e varfërisë, që për am-
visëri me një anëtarë nënkupton
të ardhura vjetore prej 82.560 mijë
denarë, ndërsa për familje me
katër anëtarë nënkupton të
ardhura vjetore pre 173.376 mijë
denarë në vit. Gjithashtu, nga 3.4
miliardë euro të ardhura në Maqe-
doni, bile 470 milionë euro janë
të ardhurat e 1 për qind të shtresës
më të pasur në shtet. Nga ana
tjetër, gjysma e të punësuarve në
Maqedoni marrin paga që nuk ar-

rijnë as 200 euro, ndërsa gjysma
tjetër marrin paga prej 200 deri
400 euro. Sipas analizave të Insti-
tutit "Fajnens Think", mbi 43 për
qind e të punësuarve në Maqedo-
ni marrin paga më të vogla se 12
mijë denarë, vetëm 8 për qind
marrin paga më të mëdha se 25
mijë denarë, ndërsa gjysma e të
punësuarve marrin paga prej 12
deri 25 mijë denarë. Në ndërkohë,
mbijetesa është edhe më e rëndë
sidomos për një shtresë të popul-
latës që ka të ardhura të rregullta,
por të ulëta mujore. Sipas Indeksit
të varfërisë së Entit të Statistikës
për vitin 2016, 9 për qind e të
punësuarve apo rreth 70 mijë
punëtorë janë të varfër, ndërsa të
varfër janë edhe 7.1 për qind e
pensionistëve, gjegjësisht rreth 20
mijë qytetarët të moshuar.

Dallimin e madh të të ardhu-
rave në Maqedoni e mbështet
edhe koeficienti Xhini që tregon

qartë dallimin mes të varfërve dhe
të pasurve në totalin e të ardhura-
ve në shtet. Me fjalë të tjera, të
ardhurat mesatare të 1 për qind të
më pasurve janë për 14 herë më
të mëdha se paga mesatare në sh-
tet. Kjo, e shprehur në shifra
nënkupton se nga 3.4 miliardë
euro të ardhura në Maqedoni,
rreth 470 milionë euro janë të
ardhurat e 1 për qind të shtresës
më të pasur në shtet, tregojnë
përllogaritjet e Ministrisë së Fi-
nancave së Maqedonisë.

Standardin e ulur në Maqedo-
ni dhe dallimet e mëdha në të
ardhura e dëshmojnë edhe të dhë-
nat statistikore. Sipas anketës së
Entit së Statistikës së Maqedonisë,
vetëm një e treta e familjeve në
Maqedoni mund ti lejojnë vetes
pushim vjetor një javor. Për të
tjerët, kjo paraqet një luks për të
cilin nuk kanë para. Sipas Anketës
për të ardhurat dhe kushtet e jete-

sës në vitin 2016, që Enti i Stati-
stikës së Maqedonisë e realizoi në
vitin kaluar, vetëm 27.4 për qind e
familjeve të anketuara mund të
shkojnë në pushime verore.

Në ndërkohë, vite me radhë in-
stitucione të ndryshme
ndërkombëtare financiare sugje-
rojnë edhe më shumë masa që
Maqedonia të përshpejtojë hapin
e saj të reformave për të përmirë-
suar mirëqenien e qytetarëve të
saj. Sipas Bankës Botërore, vendet
e Ballkanit Perëndimor kanë ne-
vojë për një model të ri rritje ba-
zuar në produktivitet, investime,
eksport dhe një përqindje më të
lartë të sektorit privat në ekonomi.
Ulja e rolit të shtetit në ekonomi,
rritja e cilësisë së fuqisë punëtore,
vendosja e rendit në politikën fi-
skale apo hyrja borxh për projek-
te produktive, rritja e cilësisë së
administratës publike, si dhe
reforma e kompanive joefikase sh-

tetërore që shpesh punojnë me
humbje, janë disa nga reformat
që propozon Banka Botërore.
Madje, shteti akoma e mban rolin
tejet të madh jo vetëm në Maqe-
doni, por edhe në shumicën e sh-
teteve të Ballkanit Perëndimor, në
aspekt të harxhimit dhe punësi-
mit, si trashëgimi e rendit të vjetër
socialist. 

“Sektori privat në Ballkani
perëndimor është i ulët në raport
me sektorin privat të shtatë shte-
teve të tranzicionit të Evropës Lin-
dore. Duke punuar nën muret
mbrojtëse, kompanitë në pronësi
shtetërore e pengojnë edhe inicia-
tivën private. Ato paguajnë paga
më të larta se në sektorin privat,
përkundër asaj se punojnë me
produktivitet më të ulët, duke sh-
trembëruar edhe tregjet e punës
me çka në mënyrë indirekte e rri-
sin edhe ekonominë informale”,
tregojnë analizat.

Shkup, 18 prill -Tregtia me njerëz ose robë-
ria bashkëkohore vazhdon të mbetet një
nga problemet më të vjetra globale dhe
shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. Në
këtë drejtim, Maqedonia që nga viti 2015
është pjesë e këtij zinxhiri, ndërsa ka regji-
struar numër të madh të rasteve të tregti-
së me njerëz. Cak më i shpeshtë i tregtisë
me njerëz, sipas Organizatës Joqeveritare
"Porta e Hapur", janë njerëz që vijnë nga
Siria dhe fëmijët e emigrantëve, të cilët
pas mbylljes së Rutës Ballkanike nga ana
e Maqedonisë në vitin 2016, ende vazh-
don tregtia me njerëz, numri më i madh
tyre i të cilëve vjen nga Siria. Marija Todo-
rovska nga OJQ "Porta e Hapur" u shpreh
se kjo organizatë në vazhdimësi po ndjek
këto problematika, ndërsa ka kërkuar for-
cimin e kapaciteteve që në kohë të bëhet
identifikimi i viktimave të mundshme. Për
këtë qëllim, "Porta e Hapur", e ndihmuar
nga La Strada Internacionale me seli në

Holandë, do të mbështet financiarisht
sektorin joqeveritar të Maqedonisë me
një grant prej 70 mijë eurosh. "Vlera e
përgjithshme e granteve për Organizatat
joqeveritare është 70 mijë euro. Presim
të aplikojnë diku 10 organizata dhe të
marrin nga 10 mijë euro secili. Grantet do
të jepen për periudhë prej 6 muajve deri
më 18 muaj dhe gjatë kësaj periudhe,
OJQ-të do të duhet të realizojnë aktivite-
te që kanë të bëjnë me monitorimin e
emigranteve ne nivel lokal, gjegjësisht
ngritjen e kapaciteteve lidhur me ceni-
min e të drejtave të emigrantëve", deklaroi
Todorovska. Ndërkohë, Suzaba Hov, nga
La Strada Internacionale, u shpreh se
projekti ka për qëllim që në mënyrë direk-
te të përmirësojë sektorin qytetarë në
rritjen e kapaciteteve që të bëhen më ak-
tiv në përmirësimin dhe zhvillimin e të
drejtave të njeriut, sidomos në fokus të
kenë trafikimin me njerëz apo eksploati-

min e emigrantëve. "Të gjitha organizatat
qytetare që do të jenë fitues të granteve,
do të duhet t'ju nënshtrohen disa trajni-
meve. Do të trajnohen nga ekspertë të
jashtëm që kanë përvojë se si duhet të
punohet me njerëzit që janë viktima të
tregtisë me njerëz", u shpreh Kov. Ndry-
she, sipas OJQ, " Porta e Hapur", gjatë vi-
tit 2016, ekipet që kanë punuar në qen-
drat e paraburgimit dhe patrullimit
përgjatë kufijve jugor dhe verior kanë
dhënë ndihmë të drejtpërdrejtë për 8627
refugjatë, apo personave me nevoja të
veçanta, si dhe personave që kanë pësuar
dhunë në baza gjinore. Nga të gjithë per-
sonat e lartpërmendur, sipas Todorvska,
"Porta e Hapur" ka ofruar asistencë dhe
përkrahje për 86 persona, të cilët e iden-
tifikuan veten si viktima potenciale të tra-
fikimit, viktima të dhunës në baza gjino-
re, nga të cilat 63 ishin gra, 9 vajza, 2 burra
dhe 6 djem. (Z.V)

Selmani pret padi 
kundër kërcënuesit
Shkup, 18 prill - Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve,
Naser Selmani pret që në të ardhmen e afërt
Prokuroria të dalë me fletëparaqitje ndaj personit i
cili e kërcënoi atë. "Disa herë ka qenë në Prokurori.
Kryhen prova të cilat duhet t'i bëjë Prokuroria.
Vazhdimisht jemi në komunikim edhe me MPB-në
nëse duhet ndonjë intervenim, si dërgimi i një me-
sazhi në Fejsbuk për të siguruar nëse ai është per-
soni të cilin e kemi paraqitur se është kërcënuar.
Procedura zgjat dhe pres që në të ardhmen e afërt
të mbyllet ky rast dhe të dalë me fletëparaqitje në
Gjykatë", tha Selmani. Sipas tij, Prokuroria tanimë
ka kryer bisedë me personin e paraqitur.

PROJEKT I "PORTA E HAPUR" DHE LA STRADA INTERNACIONALE

70 mijë euro kundër trafikimit me njerëz

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

JETË NËN MESATARE, NJË E KATËRTA E QYTETARËVE TË VARFËR Gjysma e të
punësuarve në
Maqedoni marrin
paga që nuk arrijnë as
200 euro, ndërsa
gjysma tjetër marrin
paga prej 200 deri
400 euro. Sipas
analizave të Institutit
"Fajnens Think", mbi
43 për qind e të
punësuarve në
Maqedoni marrin
paga më të vogla se 12
mijë denarë, vetëm 8
për qind marrin paga
më të mëdha se 25
mijë denarë, ndërsa
gjysma e të
punësuarve marrin
paga prej 12 deri 25
mijë denarë

Punëtorët e varfër

Koha



Zejnulla VESELI

Shkup, 18 prill - Të mos lëshohen
mundësitë nga digjitalizimi, të cilët
do të mundësojnë lidhje më të
madhe të qytetarëve dhe biznesit
në Ballkanin Perëndimor dhe me
Bashkimin Evropian, që do t'i
mundësojë rajonit që më shpejt të
integrohet në Union. Kyçe në këtë
janë kapaciteti për shfrytëzim të
teknologjive digjitale, infrastruktu-
ra adekuate, por edhe lehtësimet
me angazhimet për ulje të ndërsjel-
lë të çmimeve në roaming, u porosit
në hapjen e Samitit të parë digjital
të vendeve nga Ballkani Perëndi-
mor, organizator i të cilit dje dhe sot
është Maqedonia. "Digjitalizimi
është mundësi e cila nuk duhet të
lëshohet në qoftë se dëshirojmë të
sigurojmë ardhmëri. Bashkëpuni-
mi rajonal ka rëndësi kyçe në lidhjen
e qytetarëve dhe shteteve të Ballka-
nit Perëndimor. Ky bashkëpunim
rajonal fitoi esencë me Procesin e
Berlinit, ndërsa posaçërisht me mi-
ratimin e planit në Trieste", tha në
hapjen kryeministri i Maqedonisë,
Zoran Zaev. Ai theksoi se investimi
në teknologji të reja do të sjellë
efikasitet dhe produktivitet, ndërsa
posaçërisht e rëndësishme është se
në botën digjitale nuk ka lojtarë të

mëdhenj dhe të vegjël. Ekonomia
digjitale është instrument kyç në
biznes, politikë, arsim dhe siguri.

"Jam i bindur se ngjarjet e këtil-
la rajonale do të ndihmojnë në
tregjet rajonale", tha Zaev. Ai theksoi
se në Buxhet vazhdimisht sigu-
rohen mjete për digjitalizim. Krye-
ministri shprehu gatishmëri që sh-
teti të marrë pjesë në humbjen
eventuale që do të paraqitej tek
operatorët nga ulja e çmimeve të
roamingut për shkak se benefiti do
të ishte i madh në qoftë se bizneset
dhe qytetarët lidhen. Sipas euroko-
misares për Ekonomi Digjitale dhe
Shoqëri, Marija Gabriel, ardhmëria
e përbashkët do të definohet nga
kapacitetet që të kapen përfitimet
nga transformimi digjital. Në
mënyrë të përforcuar po punohet,
siç theksoi, në përgatitjen e

agjendës digjitale të Ballkanit
Perëndimor, si iniciativë kyçe që do
të prezantohet në Samitin e majit
në Sofje. "Qëllimi është që të
mundësohet transformim digjital
në Ballkanin Perëndimor. Këtë do
ta mundësojmë me zbatim të qa-
sjes ndër-sektoriale e cila ballafa-
qohet me sfidat kryesore që na pre-
sin, zhvillimi u aftësive digjitale

duke përfshirë edhe tek femrat, zh-
villimi i lidhshmërisë dhe infrastruk-
turës, mobilizimi i administratës pu-
blike dhe e-qeveri, përforcimi i
rezistencës tonë dhe sigurisë
kompjuterike. Kemi për qëllim që
t'i ulim çmimet me BE-në dhe këtë
do ta bëjmë muajve të ardhshëm";
tha Gabriel. E përshëndeti vullne-
tin e operatorëve celularë në rajon të

kyçen në dialogun konstruktiv për
hulumtimin e të gjitha mënyrave
për uljen e çmimeve të raomingut të
cilat janë të larta jo vetëm në rajonin
e Ballkanit Perëndimor por edhe në
vetë BE dhe tha se kjo është temë
tejet e ndërlikuar për të cilën BE-së
iu deshën dhjetëra vjet ta realizojë.

"Për këtë procesi dhe diskutimet
për udhërrëfyesin e hollësishëm për
raomingun ende janë në zhvillim,
por qëllimi ynë është së bashku me
operatorët celularë dhe autoritetet
kompetente për telekomunikime të
mundësojmë ulje të çmimeve të
roamingut në samitin në maj", tha
Gabriel, duke shtuar se mbulimi i
tërësishëm i të gjithë konsumatorë-
ve në rajon është parakushti i parë
për lidhje të marrëveshjes për ulje të
çmimeve të roamingut në Ballka-
nin Perëndimor dhe BE. Ministri i
Shoqërisë Informatike dhe Admini-
stratës të Maqedonisë, Damjan
Mançevski pret që Ballkani Perëndi-
mor në mënyrë digjitale të inte-
grohet në Evropë shumë më shpejt
se sa këtë do ta bëjë në mënyrë po-
litike.

"Presim çmimet e roamingut në
rajon edhe me vendet e BE-së në
mënyrë drastike të ulen dhe në
mënyrë reciproke t'i njohim certi-
fikatat digjitale. Presim të dakor-
dojmë pjesëmarrje të përbashkët
për përmirësimin e qasjes në inter-
netin gjithëpërfshirës, pres Ballkani
Perëndimor të bëhet destinacioni i
ardhshëm i TKI në botë dhe të rinjtë
tonë të jetë dëshmitarë në përmirë-
simin e aftësive digjitale dhe të qën-
drojnë në vendet e tyre", theksoi
Mançevksi.

Shkup, 18 prill - Zëvendësministrja e
Financave, Shirets Elezi mori pjesë
në Forumin Rajonal të organizuar
nga Banka Bullgare për zhvillim
"Infrastruktura për rritje më të
madhe " që u mbajt të martën në
Sofie. Një nga temat që u diskutua
në Forum ishte nevoja për gjetjen
e Strategjive të reja për financimin
e projekteve që do mbështesin
rritjen ekonomike, me ç’rast është
e nevojshme të njihen mënyrat
inovative për financimin e infra-
strukturës.

Zëvendësministrja Elezi në
margjina të Forumit realizoi takim

me Gerasimos Tomas, kryetar i Kë-
shillit drejtues të fondit Evropian
për investime strategjike (EFSI),
me Lauren Zulberberg, kryetar i

asociacionit Evropian të investime-
ve afatgjate, me përfaqësues të Mi-
nistrisë për zhvillim rajonal të Re-
publikës së Bullgarisë, si dhe me

përfaqësues nga Banka Bullgare
për Zhvillim. Sipas zëvendësmini-
stres Elezi, Banka Bullgare për Zh-
villim ka shprehur gatishmëri se
së bashku me Maqedoninë mund
të gjenerojmë projekte me impakt
më të madh, e që do të mundë-
sojnë lidhje të tregjeve. “Të dyja
palët u dakorduam se në këtë
mënyrë do të tërheqim investitorë
të huaj në projekte zhvillimore dhe
afatgjate. Arritja e integrimit më
të madh ekonomik mes Maqedo-
nisë dhe Bullgarisë është mënyra
më e mirë për integrimin e tregje-
ve, përmirësim të ekonomisë dhe

ndihmesë në procesin e integri-
mit të vendeve të Ballkanit Perën-
dimor veçanërisht të Maqedonisë
në BE”, ka deklaruar Ilija Lingor-
ski, ekonomisti kryesor i Bankës
Bullgare për Zhvillim, pas takimit
me zëvendësministren e Financa-
ve, Shiret Elezi. Njëherësh në fo-
rum zëvendësministrja Elezi reali-
zoi takim edhe me Estelle Goger,
tim liderin e Planit për Investime
për Evropë, njëherësh koordina-
tor për BEI dhe BERZH, me të cilën
u bisedua për mundësinë për inve-
stime në projektet infrastrukturo-
re. (Z.V) 

Elezi në Forumin e Bankës Bullgare për Zhvillim
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SAMITI I PARË DIGJITAL I VENDEVE NGA BALLKANI PERËNDIMOR

Bashkëpunim dhe roaming më të lirë
"Digjitalizimi është
mundësi e cila nuk duhet
të lëshohet në qoftë se
dëshirojmë të sigurojmë
ardhmëri. Bashkëpunimi
rajonal ka rëndësi kyçe në
lidhjen e qytetarëve dhe
shteteve të Ballkanit
Perëndimor. Ky
bashkëpunim rajonal fitoi
esencë me Procesin e
Berlinit, ndërsa posa -
çërisht me miratimin e
planit në Trieste", tha
kryeministri i Maqe -
donisë, Zoran Zaev AUTOSTRADA SHKUP-BLLACË, PUNIMET NISIN NË SHTATOR 

Kryeministrat e Maqedonisë dhe Kosovës, Zoran
Zaev dhe Ramush Haradinaj, gjatë kohës së Samitit
Digjital të Ballkanit Perëndimor, u takuan dhe
biseduan për marrëdhëniet aktuale mes dy vendeve,
njofton Koha. Zaev dhe Haradinaj biseduan edhe për
Raportin e KE-së, dhe u pajtuan se ishte një Raport
real dhe inkurajues. Të dy bashkëbiseduesit u
pajtuan se vendet e rajonit mbetet të vazhdojnë me
reformat me inkluzivitet për realizim
gjithëpërfshirës për të gjitha rekomandimet në
procesin integrues. Në takim temë bisedimi ishte
edhe përforcimi i bashkëpunimit tregtar dhe
mundësive të reja për bashkëpunim ekonomik në

projekte konkrete. Ata folën  gjithashtu edhe për
realizimin e autostradës Shkup-Bllacë, për të cilin d
të fillojnë punimet në muajin shtator, ndërsa nga
ana e Kosovës punimet kanë përfunduar.

SHQIPËRIA DHE KOSOVA BËHEN PJESË E INICIATIVËS PËR ROAMINGUN 
Shqipëria dhe Kosova inkuadrohen në iniciativën
rajonale të katër shteteve nga Ballkani Perëndimor
për ulje të çmimeve të roamingut. Informata më
konkrete rreth uljes së çmimeve të roamingut priten
në Samitin në maj në Sofje. "Jemi të lumtur që
iniciativës tonë rajonale, e cila filloi midis katër
shteteve, tani dëshirojnë t'i bashkëngjiten edhe
Shqipëria dhe Kosova, dhe që kjo iniciativë është
pranuar dhe mbështetur nga ana e KE-së. Informata

konkrete presim në Samitin në Sofje në maj", theksoi
ministri i Maqedonisë i Shoqërisë Informatike dhe
Administratës, Damjan Mançevski, në konferencën
për shtyp pas hapjes së Samitit të parë digjital për
Ballkanin Perëndimor që sot dhe nesër mbahet në
Shkup. Marrëveshjen për roaming më të lirë midis
shteteve nga Ballkani Perëndimor deri tani e kanë
nënshkruar Maqedonia, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë
e Hercegovina. 

Koha
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Kjo është një pjesë e mendi-
meve të sublimuara të kryetarëve
të degëve në takimin e punës në
SHP Tetovë, ku janë shqyrtuar
edhe propozimet për aktivitetet e
mëtutjeshme më të pasura. Sho-
qata e pensionistëve të Tetovës ka
mbi 12.000 anëtarë, të përfshirë
në 21 degë në gjashtë komuna të
rajonit të poshtëm të Pollogut. Ky
takim është shfrytëzuar edhe për
marrëveshje për aktivitetet fille-
stare për zgjedhjet që janë në vijim
jo vetëm në degë, por edhe në sho-
qatën në tërësi. Kujdes të veçantë
në aktivitetin parazgjedhor dhe të
zgjedhur duhet të kihet në drej-
tim të përcaktimeve për pensioni-
stët që kanë shprehur gatishmë-
rinë për t’u përfshirë në të gjitha

format dhe përmbajtjet e punës. 
Vlerësimet ishin pozitive për

mbulimin masovik. Në atë drejtim,
kënaqësi e veçantë është shprehur
për mbajtjen e takimit multietnik
që SHP Tetovë e organizon më
shumë se 10 vjet, për ekskursionet
e ndryshme në vend dhe jashtë
vendit, pushim të organizuar në de-
tin e Shqipërisë, për kompensimet
minimale, benifitet për qëndrim në
banjat e vendit dhe të tjera. Nga
kryetarët e degëve është kërkuar
që këtë vit pasi LSHPM e ka shpal-
lur si inkluzion për të moshuarit,
në secilën degë të përpilohen lista
për pensionistët më të plogësht, të
sëmurët dhe ata të palëvizshmit,
të cilëve do t’u ndahen para ose
ndihma me karakter humanitar.
Vend të posaçëm zënë çështjet për

vendosjen territoriale, për të sigu-
ruar kushte për grumbullimin e
pensionistëve nëpër klube dhe ven-
de të tjera për dëfrim, për qasje në
furnizimin e organizuar të pensio-
nistëve me dru për ngrohje dhe të
ngjashme. Reshat Shabani, kryeta-
ri i degës në Bogovinë konsideron
se vendosja territoriale e kësaj dege
nuk mund të sigurojë kontakte dhe
biseda sa më të shpeshta me pen-
sionistët, as edhe hapësirë për tu
takuar, sepse kjo degë përfshinë 11
fshatra me mbi 1000 pensionistë.
Në lidhje me çështjen e vendosjes
së degëve vërejtje kishte edhe nga
Gajur Ismaili, kryetar në degën e
Xhepçishtes. Në këtë degë ka edhe
disa fshatra të Malit Sharr, me të
cilat shumë vështirë realizohen
kontaktet, siç janë rastet me fsha-

trat Gjermo, Llavce, Sellcë dhe Vej-
ce. Bilall Ameti nga Tearca ka thek-
suar se kjo degë përfshinë shumë
fshatra, por edhe një numër të
madh të vendbanimeve, në të cilat
nuk mund të gjendet një hapësirë
e përshtatshme për takime më ma-
sovike. 

Me kryetarët e gjashtë komu-
nave SHP Tetovë ka nënshkruar
memorandum për bashkëpunim
me të cilin është dashur të sigu-
rohen kontaktet më të përafërta
mes degëve dhe organeve të vetë-
qeverisjes lokale. Kryetarët nuk u
lavdëruan për ndonjë lidhje
thelbësore dhe për përfshirjen e
pensionistëve në punën e organe-
ve të komunave kur shqyrtohen çë-
shtjet që kanë të bëjnë me intere-
sat e personave të moshuar.

Vërejtje serioze janë drejtuar për
çështjet e hapjes së klubeve, të
paktën në vendbanimet më të
mëdha të fshatrave dhe në qen-
drat komunale. Klube të këtilla
funksionojnë në Tearcë dhe deri
diku në Bogovinë. Të tjerët taki-
met e tyre të punës i realizojnë në
kafenetë private ose nëpër shkolla
në pajtueshmëri me drejtoritë që
të mund të mbahen takimet. Men-
dime të njëjta kanë edhe Jovanka
Ristevska (B. Kidriq), Rexhep Dur-
guti (Teteks), Zhivko Milloshevski
(Bërvenicë), Vera Nikoliq (Jegu-
novcë), Nafi Adili (Grupçin) dhe të
tjerë. Për ndryshe, klubi më i orga-
nizuar i pensionistëve është në
Shtëpinë e pensionistëve., ku për
nevojat e degëve, dyert janë
çdoherë të hapura, ndërsa mbësh-
tetja e SHP është e theksuar. Pro-
blem të hapur për funksionimin e
degëve ka edhe në qytetin e Te-
tovës, posaçërisht ato që janë në
bregun e djathtë të Lumit Pena.
Krume Koçovski, nga dega “Iljo An-
tevski - Smok” në Tetovë thotë se
falë mirëkuptimit të Bllazhe Avra-
moski - Mato, hapësira të cilën e
posedon në shtëpinë familjare,
çdoherë është në disponim për
pensionistët. 

Shaban Azizi, kryetari i Këshil-
lit ekzekutiv të SHP Tetovë thotë
se në mënyrë analitike janë shqyr-
tuar të gjitha çështjet e degëve dhe
u kushtojnë vëmendje shumë se-
rioze kërkimit të zgjidhjeve të pro-
blemeve të theksuara. 

(Gjoko Eftoski)

Shoqata e Pensionistëve Gosti-
var nga fundi i muajit mars të vitit
2018 raportoi për realizimin e pro-
gramit të punës për vitin 2017. Në
mbledhjen e mbajtur në restoran-
tin “Albis”, krahas anëtarëve të Ku-
vendit dhe të Këshillit mbikëqyrës,
morën pjesë edhe kryetarët e degë-
ve dhe mysafirë nga SHP Tetovë,
SHP Saraj, SHP Taftalixhe dhe Pen-
sionistët e luftës nga Shkupi. Fja-
linë hyrëse në lidhje me Raportin e
punës në vitin 2017 e kishte kryeta-
ri i Shoqatës, Nijazi Xhelili, i cili po-
saçërisht theksoi angazhimin e or-
ganeve dhe njësive në realizimin e
detyrave të programit dhe theksoi
rezultatet e arritura në më shumë

sfera të veprimit. Ai theksoi se Sho-
qata me përgjegjësu ka punuar
dhe në mënyrë racionale dhe për
qëllime të caktuara ka shpenzuar
mjetet e planifikuara financiare.
Pastaj Xhelili arsyetoi planin finan-
ciar të të hyrave dhe të dalurave për
vitin 2018 dhe Vendimin për mira-
tim të llogarisë përfundimtare për
vitin 2017. Fjalë miradie për punën
e Shoqatës u thanë edhe nga di-
skutantët përfaqësues të SHP nga
mysafirët, ku u vlerësua në mënyrë
pozitive edhe bashkëpunimi me
shoqatat e tjera dhe me Lidhjen e
SHP të Maqedonisë. 

Për punën e komisioneve dhe
Aktivin e pensionisteve ka folur

kryetarja e Aktivit Vadie Zendeli e
cila theksoi se angazhimi prioritar
e Shoqatës është të punojë në
përforcimin e mëtutjeshëm të ba-
shkëjetesës dhe arritjen e
marrëdhënieve edhe më të mira
ndëretnike, që është e një rëndë-
sie të veçantë për këtë shoqatë për
shkak të përbërjes multietnike të
pensionistëve. Në fund të
mbledhjes u përcoll edhe porosia
deri te të gjithë anëtarët e sho-
qatës: të ruhen dhe të trajtohen
sukseset e këtilla, të respektohen
dallimet dhe të nxiten dhe të
shpërblehen të gjithë individët që
kontribojnë në përcaktimet e kë-
tilla. (V.Z )

OK i Kryqit të Kuq nga Struga,
me rastin e Ditës për dhurimin e
gjakut në Republikën e Maqedo-
nisë, ka organizuar rast solemn
në pushimoren e Kryqit të Kuq
“Solferino”. Në evenimentin so-

lemn u janë ndarë mirënjohje
dhuruesve që kanë dhuruar 75,
50, 25, 10 dhe 5 herë gjak.
Mirënjohje fituan individët, fir-
mat dhe institucionet të cilat
kanë ndihmuar në zhvillimin dhe
avancimin e dhurimit të gjakut
në qytet dhe më gjerë. 

Në mbledhjen solemne theks
të veçantë i ishte dhënë bashkë-
punimit shumëvjeçar të SHP
Strugë, ku është nënshkruar edhe
memorandum për bashkëpu-
nim. Kryetari i OK të Kryqit të
Kuq, dr.Novica Shuminovski,
Shoqatës së Pensionistëve nga
Struga u dhuroi dy mirënjohje
edhe atë: për Shoqatën dhe për
Aktivin e pensionisteve. 

Mirënjohjet në emër të Sho-
qatës i pranoi Zija Asllani
nënkryetari i KE të Shoqatës, i cili
u falënderua në emër të të gjithë
pensionistëve të Strugës. (S.K)

SHP TETOVË - TAKIM ME KRYETARËT E DEGËVE 

Kërkesë për rritje të aktiviteteve 
“Aktivitetet e realizuara
në degët dhe në nivel të
SHP Tetovë meritojnë
kënaqësi, por çdoherë
duhet të kërkohet dhe
gjendet hapësirë për
përmbajtje të reja. Kjo
posaçërisht i referohet
asaj pasqyre të
masivitetit, në atë që të
ketë përfshirje sa më të
madhe të anëtarësisë
dhe përmbajtje që do të
prekin deri te secila degë
dhe anëtar - pensionist”

SHP GOSTIVAR 

Angazhimi për përforcimin e bashkëjetesës 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||SHP STRUGË 

Dy mirënjohje 
nga Kryqi i Kuq 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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N
isur nga perceptimet që
kemi për figura dhe zyrtarë
që janë të largët, e që ua
dëgjojmë veç emrin me ra-

ste të rralla, mendoj se jetojmë në
një kohë, në kontekst ndërkombëtar,
ku si asnjë herë më parë dimë më
shumë për këto figura “misterioze” si
me rastin e ish drejtorit të FBI-së Ja-
mes Comey.

Për ata që ndjekin zhvillimet
ndërkombëtare, e dinë se ish drejto-
ri Byrosë Federale të Hetimeve, në
SHBA, James Comey, sapo ka botuar
një libër ku tregon eksperiencën që
ka pasur me presidentin Trump. Në
libër përshkruan gjithë marrëdhë-
nien e tij, madje jep edhe detaje tejet
pikante, për dyshimet për afera sek-
sual të presidentit në Moskë, për të ci-
lat mund të ketë dhe video regjistri-
me. Ka treguar Comey në libër se si
është ndier kur ka marrë vesh nga te-
levizioni se është shkarkuar nga po-
sti. Si asnjë herë tjetër një drejtor i
FBI-së u pushua si në një program
realiteti televiziv, pa e ditur ai këtë
më herët, dhe tani Comey komenton
lirshëm dhe jep dhe emocione për
këtë moment unik të politikës ame-
rikane. Dhe këtu për mua ndodh
thyerja e madhe. Asnjëherë më parë
nuk kemi ditur si publik, qoftë ne që
jemi larg, por me aq sa shoh edhe
ata në Amerikë, për ndjenjat e një
drejtori që në esencë duhet të jetë pa
ndjenja, akull, për postin që ka. 

Librin nuk e kam lexuar, se është
i sapo dalë në SHBA, por kam parë
disa intervista të Comey dhe pa dy-
shim kam një gati “zhgënjim” të
imazhit të këtij njeriu të “frikshëm”,
që kur ishte në detyrë, në teori mund
të dinte gjithçka për këdo, kurse tani
shfaqet me aq tipare të zakonshme.
Por çfarë të bën përshtypje tek Co-
mey, tani qytetar i rëndomtë (për aq
që mund ta quajmë të tillë), kur e
sheh në intervista është INTEGRITE-
TI. Integriteti, elokuenca, humori dhe
padyshim dinjiteti që rrjedh nga di-
turia e marrë më herët, për çka dhe ka
marrë postin (pa çka se e ka marrë
dhe e humbi për shkak të motiveve
politike). 

E dini, shpesh më thonë se jetoj
në ëndrra dhe iluzione, madje më
kanë quajtur dhe jo realist, duke ma
bërë edhe atë pyetjen, “a e di ti ku je-
ton?”, kur bëj krahasime mes nesh
dhe vendeve të zhvilluara. Në disa
raste kam pasur pendesë që kam
dhënë krahasime të tilla. Por sa më
shumë kalon koha aq më shumë jam
i bindur dhe kam pendesë se pse si
kam bërë, aq sa më lejohej, më

shumë këto krahasime, sepse mode-
let janë të rëndësishme. Dhe po edhe
pse duket pak e “tepruar” sërish do
të bëj krahasimet mes një zyrtari të
huaj si Comey, sjelljes së tij dhe këty-
re zyrtarëve tanë, sado të pa bind-
shëm të jenë. Detyrat dhe përgjegjë-
sitë i kanë të ngjashme në kontekst të
vendeve respektive.

Pra...tani që ne kemi zyrtarë dhe
ish zyrtarë plot, mezi gjen dy tre të
flasin me aq dinjitet dhe rrjedhshmë-
ri për të shpjeguar situata dhe vendi-
met që kanë marrë. Comey kritikon
hapur, madje shumë hapur Presiden-
tin Trump, (dhe për ata që duan të
dinë më shumë rreth kësaj
marrëdhënie dhe situatave dhe poli-
tikës amerikane i inkurajoj që të
lexojnë e shohin mediat ndërkombë-
tare) por dua të mbes tek elementet
që shfaq ish drejtori i FBI-së sepse be-
soj se s'ka qenë asnjëherë kaq priori-
tare zgjedhja e njerëzve në poste të
duhura që vendi jonë të shkojë për-
para.

E thashë edhe më sipër, sa do që
të duket e pakrahasueshme, qenka
tejet e rëndësishme se kush është në
krye të një posti, se si sillet dhe çfarë
përgjegjësie mban mbi vete, që in-
stitucionin që drejton por edhe pro-
fesionalizmin e vetë, ta konsiderojë

hyjnor. Kjo jo vetëm në politikë. Për
shembull më habit lehtësia dhe gati
nuk besoj, që ka profesorë në univer-
sitete me diploma të manipuluara,
dhe këtë ata e kanë bërë pa frikën se
do të zbulohen. Nuk e di nëse ka të
vërteta, por dua të them se kjo logjikë
shkon përtej politikës. 

Por krahasimet mes nesh dhe
vendeve të zhvilluara marrin rëndësi
edhe pas raportit të BE-së për proce-
sin integrues të rajonit dhe Maqedo-
nisë. Për dallim nga kritukat e sugje-
rimet e herëve të tjera në raport këtë
herë, më bëri përshtypje kjo fjali:
“Mbetet thelbësore vendosmëria e
fuqishme politike për të garantuar
profesionalizmin e administratës pu-
blike, sidomos të emërimeve në nive-
let e larat menaxheriale dhe respek-
tin e principit të transparencës,
meritës dhe përfaqësimit të drejtë
në linjë me frymën e përmbajtjes së
ligjeve”. 

Tani a ka vendosmëri politike për
përzgjedhjen e profesionistëve? 

Comey si model është i largët dhe
kundërthënës me gjithë situatat që
çuan në shkarkimin e tij nga detyra.
Por shfaqja aq e afërt e tij me pu-
blikun pas botimit të librit, zbulon
qartë (për mua), atë që edhe e kam
ditur, se s'ka asnjë dyshim se ka qenë

plot meritë kur ka marrë postin e
lartë drejtor të FBI-së. Dhe s'po e për-
mend më. 

Pyetja që me lind, kur lexon dhe
raportin e BE-së është, se sado që
janë vendime politike kur bëhen
emërime, si dhe në rastin e James Co-
mey, a ka të paktën një sens minimal,
për profesionalizmin e njerëzve që
vihen në poste të rëndësishme? 

Ka dyshime serioze për këtë fakt. 
Partitë, sidomos ato shqiptare,

janë gojë plot me premtime, që
nënkuptohet se ato të kryhen. Nor-
mal, pritja është që ato të realizohen
nga njerëzit që partia do to zgjedhë.
Por kush janë këta njerëz? Admini-
strata që është më plot se çdo herë
tjetër me shqiptarë, dhe sidomos ti-
tullarë në poste jo gjithmonë ka
njerëzit e duhur. Vimë tek përgjegjë-
sia. Skam dëgjuar deri më tani që kjo
partia, që përzgjedh këta njerëz edhe
të dënojë, ose minimalisht të
shkarkojë ata që kanë dështuar. 

Folklor janë më përshkrimet se si
drejtorët e mendojnë postin, si mo-
ment “prodhimi”, dhe jo përgjegjë-
sie për detyrat që duhet të bëjnë. Janë
po aq bajate më dhe përshkrimet, se
si ambasadat janë mbushur me
njerëz që s'dinë gjuhë të huaja, me të
punësuar që nuk shkojnë në punë e

Me kë i
krahasoni
zyrtarët tanë?
Kjo është esenca
dhe presioni që
ata duhet ta
ndjejnë. Nëse
nuk e kuptojnë
se njerëzit duan
zotësi, atëherë
lehtësia e tyre
me të cilën do të
marrin postet,
lehtësia e tyre
me të cilën do të
drejtojnë
institucionet, do
të jetë
tmerrësisht
edhe më e
papërballuesh
me

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Frika nga krahasimi Nga 
Nazim RASHIDI



D
ikur moti ish të burgosu-
rit politikë shqiptarë, kur i
përfundonin dënimet për
veprimtari armiqësore,

detyroheshin (përkundër dëshirës
së tyre) t’i heshtin torturat çnjerë-
zore që kishin përjetuar dhe, së
fundi, tok me familjarët e tyre të
kthejnë mendje dhe rrugë. Ata, fil-
limisht ballafaqoheshin me një
realitet krejt tjetërfare, me një rea-
litet që nuk përkonte me percepti-
met e tyre pamore dhe dëgjimo-
re..., me atë realitetin e trishtë ku
mbizotëronte mospërfillja e të
drejtave të njeriut, nënçmimi si dhe
fyerja. Sa e sa ofendime të rënda
janë bërë në adresë të njerëzve, të
cilët dikur kishin probleme me pu-
shtetin, po edhe me ca shqiptarë
që ishin bashkëpunëtorë të UDB-
së, madje edhe me ShIK-un e Sh-
qipërisë. Një shembull të tillë do
ta parashtrojmë më poshtë, tani në
vigjilje të pesëdhjetëvjetorit të de-
monstratave të Tetovës. 

Miku im i dashur! Unë dua të
të besoj se ti, para se ta lexosh shk-
rimin, nuk do ta paragjykosh krye-
protagonistin e këtij vështrimi për
gazetë, sepse këtë dhe të tjerët si ky
vatani i ka pasur gjithmonë për
zemër dhe për xhan. Është e drejtë
jotja dhe e gjithsecilit lexues të
nderuar që ta lexojë si të dojë këtë
opinion, por ama asnjeri nuk ka të
drejtë ta vërë në dyshim a ta konte-
stojë origjinën e kryetitullit në fjalë.
Mos çaj kokën në kërkim të së vër-
tetës, sepse lëre që nuk do ta gjesh,
po edhe nuk do ta kuptosh hilenë
që dikur ua kishin bërë njerëzve pa
strehë. 

Meqenëse kryetitulli i këtij vë-
shtrimi është denigrues, ne do
bëjmë përpjekje që sado pak ta hu-
manizojmë dhe njëkohësisht
gjithë këtë histori të lavdëruar dhe
të nëpërkëmbur ta çlirojmë nga
varësia e njerëzve, gjegjësisht nga
disa bashkatdhetarë të cilët gjatë

kohë kujtonin se kinse kryeprota-
gonisti qenkësh i vdekur..., dhe që,
pas dyzet vjetësh, kur e kishin
takuar hallexhiun kishin pëllitur në
kor: "O milet, patrioti ka dalë lu-
gat!" E gjithë kjo britmë e çjerrë e
tyre, nuk ishte kurrgjë tjetër, pos
një pjesë e retorikës denigruese.
Njeriu që në kampet dhe kazama-
tet famëkeqe të Hoxhë Enverit ki-
shte vuajtur jo më pak se tridhjetë
e nëntë vjet, pesë muaj dhe
njëmbëdhjetë ditë quhet Hashim
Toplica (Ndjesë pastë!). Vakia e ba-
shkëvendësit tonë është tronditëse
dhe e dehumane..., sidomos kur
kthehet në vatanin e tij të "harruar".
Fillimisht TROKET në derën e tij të
madhe. Kur e bija ia kishte hapur
atë derë të fisme ishte ballafaquar
me një njeri "jabanxhi", me një nje-
ri të rraskapitur, me një njeri të
vrarë shpirtërisht, me një njeri me
zemër të copëtuar. E bija sikur don-
te ta "mbyllte" DERËN e HAPUR,
sikur donte ta pyeste e t’i thoshte se
kush ishte dhe kë kërkonte.
Ndërkaq, njeriu që TROKITI në
DERËN e tij, i thotë së bijës se po
kërkonte të kaluarën e tij të
vjedhur..., se po kërkonte të ka-
luarën e vet të lavdishme e të
hidhur, se po kërkonte kalamajtë e
vet, kujtimet e veta, se po kërkonte
ëndrrat e rinisë së tij të humbur, se
po kërkonte... Ndaj, po t’i kishin, le
t’ia kthenin..., se ato ishin të tijat! 

Se si kishte përfunduar ai takim
aty në DERËN e hapur e të fisme,
unë që po shkruaj këtë vështrim,
asnjëherë nuk arrita të hetoj asnjë
të vetmen provë. Një gjë e di, njeriu
që TROKITI në derën e tij, më vonë
kishte trokitur edhe në dyert e ca
institucioneve, me kërkesën që t’ia
kthejnë shtetësisë e humbur që
prej kohësh.

Që bashkatdhetari ynë ishte
patriot, ishte. Që ishte njeri i lënë
pas dore, ishte. Që ishte i vuajtur,
ishte. Që diktatorit ia shau

"mamkën", vjehrrën dhe "Nexhën",
ia shau toptan. Që ia shau draprin,
çekanin dhe kazmën, ia shau. Që
ia shau partinë e punës, ia shau. Që
ia shau targën e traktorit, ia shau.
Që ia shau Stalinin, Mugoshën, Mil-
ladinin dhe Titon, ia shau. Që ia
shau vëllezërit kinezë, ia shau. Që ia
shau Burrelin dhe Spaçin, ia shau.
Që i tha, të rëntë damllaja, ia tha
me plotë gojë. Që i tha se dikur në
Universitetin e Mompeliesë nuk ki-
shte kaluar asnjë provim, i tha. Që
për afro dyzet vjet nuk kishte
dëgjuar zërin e kalamajve, nuk e
kishte dëgjuar. Por ama të thuash
se meritoi nofkën tallëse "lugat", as-
sesi nuk mund të thuash..., nofkë
kjo pjellë e lugetërve të vërtetë që
asokohe u shkonin vërdallë komu-
nistëve. 

O milet, pa më thuaj a mos val-
lë ky atdhetar, dhe të tillë të tjerë si
ky, nuk meriton diçka më tepër, a
mos vallë nuk meriton një rrëfim a
shpjegim paksa më ndryshe..., pak-
sa më human, a nuk meriton që të

gdhendet në kujtesën tonë kolekti-
ve, a mos vallë nuk meriton lavdë-
rimet tona, a mos vallë nuk meriton
vëmendje më të madhe, ose, në in-
stancë të fundit, një herë e përgjith-
monë duhet ta lëmë nën "përkuj-
desjen" e njerëzve, të cilët hiç nuk
kanë habere se si lidhet gomari,
njerëz që kanë ngatërruar histo-
rinë, fenë, identitetin dhe gjininë e
tyre..., njerëz toptan lapangjozë
dhe lëngarakë në mendje, në pra-
panicë dhe në koqe..., njerëz, sikur
të ishin binjakë me komunistët...,
njerëz që këtë atdhetar asnjëherë
nuk e ftuan në dasma dhe gëzime
familjare, që asnjëherë nuk e ftuan
në ndeja, që nuk e ftuan në mejha-
ne..., po edhe kur e takonin atypa-
ri i drejtoheshin kamerierit me zë të
lartë duke i thënë: "Gostite patriotin
me një dopio dhe me pesë qofte...,
faturën e shlyejmë ne!" Gjithë këtë
veprim e bënin vetëm e vetëm për
të tërhequr vëmendjen e të tjerë-
ve..., duke u thënë: "Kësisoj duhet
kujdesur patriotët!" Ehe, çfarë ofen-
dimi për patriotin! E gjithë kjo vaki
e kalorësve të vonuar që gostitën
patriotin, ma kujton atë insektin
dëmtues, gjegjësisht akrepin, që
rron nëpër orizoret dhe që njihet
me atë fenomenin e vetëvrasjes së
tij - pra, kur rrethohet nga flakët e
zjarrit, ai ngre bishtin dhe helmon
veten (sa "shumë dinjitoze" për një
insekt si akrepi!?). Nëse nuk ga-
bojmë, do të themi se vetëflijimi i
akrepit, shkencërisht duhet të jetë
instiktiv, jo se ka bishtin, por pse
këta që nuk kanë prapanicën..., nga
u dalin ato pordha, një dreq i mal-
lkuar e di. Shumë kohë më vonë,
mbesa e kryeprotagonistit të këtij
shkrimi, kishte parafrazuar një sh-
prehje proverbiale: "S’më dhimb-
set gjyshi, më dhimbset burrëria e
tij!".

P. S. Miku! Në këtë dynja mund të 
blesh ç’të duash, por ama jo edhe 

heshtjen. Unë nuk do të hesht! 

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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Nëse nuk gabojmë, do të
themi se vetëflijimi i
akrepit, shkencërisht
duhet të jetë instiktiv, jo se
ka bishtin, por pse këta që
nuk kanë prapanicën...,
nga u dalin ato pordha, një
dreq i mallkuar e di.
Shumë kohë më vonë,
mbesa e kryeprotagonistit
të këtij shkrimi, kishte
parafrazuar një shprehje
proverbiale: "S’më
dhimbset gjyshi, më
dhimbset burrëria e tij!"

marrin rroga, për zyrtarë që nuk
shkarkohen edhe pse s'bëjnë gjë
dhe mbi të gjitha për figura të lar-
ta politike që s'kanë asnjë bagazh
të fuqishëm dijen, por ngaqë lide-
ri ruan emocion për ta, vazhdojnë
të kenë ndikim ndërkohë që janë
bërë model për një brez të tërë se
në fakt mund të kesh sukses edhe
po të jesh një zero me xhufkë,
mjafton që të kesh post partiak. 

Prandaj modelet janë të
rëndësishëm miq. Me kë do të
krahasohemi? 

Unë asnjëherë skam parë një
drejtor të FBI-së që qeshë. Dhe në
fakt Comey nuk qeshte kur fliste
për hetimet në e-male-et e Hillary
Clinton, as për hetimin e ndikimit
rus në zgjedhjet amerikane. Por
tani ai del dhe ka plot humor, se
mbase edhe gjithë politika po
ndryshon. Ekspertët e komuniki-
mit po u thonë politikanëve të
jenë më afërt, mes njerëzve të qe-
shin, të shfaqen të zakonshëm.
Qartësisht për arsye komerciale,
se libri duhet shitur, këtë tani e
bën dhe James Comey, por ka një
dallim të madh ama. Në gjithë atë
komunikim të shlirë, në asnjë mo-
ment nuk ia ve në dyshim kapaci-
tetin profesional. 

(Thashë që s'do e përmend,
por logjika e tekstit ma imponoi,
por dhe frymëzimi nga intervista e
fundit që pashë në “The late show”
me Stephen Colbert)

Prandaj them, me kë i kraha-
soni zyrtarët tanë? Kjo është e
esenca dhe presioni që ata duhet
ta ndihen. Nëse nuk e kuptojnë se
njerëzit duan zotësi, atëherë
lehtësia e tyre me të cilën do të
marrin postet, lehtësia e tyre me të
cilën do të drejtojnë institucionet,
do të jetë tmerrësisht edhe më e
papërballueshme.

Mu këtu, sidomos dhe pas ra-
portit të BE-së, por dhe përtej reto-
rikës të momentit të politikanëve,
që është në unison me burokratët
e BE-së, vjen përgjegjësia e lider-
shipeve politike. Përgjegjësia edhe
e vetë liderëve, që te momenti se
kë mbajnë pranë vetes e deri tek
përzgjedhja që bëjnë se kush drej-
ton, nëndegët, degët, institucio-
net ato lokalet, qendroret, orga-
net, të partisë apo të pushtetit. Të
gjithë ata janë model për dikë. Ka
ardhur momenti që subjektet të
transformohen nga klane intere-
sash, apo politikëbrje me rënie ta-
voloinash, apo dhe grabitje poste-
sh me dhunë deri në humbje
jetësh, në subjekte me struktura
bazuar në ide, dije dhe meritë. 

BE kërkon menaxherë profe-
sional në administratë, por ata do
të vijnë vetëm atëherë kur partitë
do ta kuptojnë se “është esenciale”
dhe do ta kenë “vullnet të fuqi-
shëm politik” (fjalë të marrë nga
raporti) të ndryshojnë logjikën e
funksionimit partiak, që kam frikë
se nuk do të ndodhë shpejtë. 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

O milet, 
patrioti ka dalë lugat! Nga

Fadil LUSHI
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Kur ish Bashkimi Sovjetik dërgoi
njeriun e parë në hapësirë ishte një
hap përpara në karrierën hapësino-
re. Në vitin 1957 ishte hedhur në or-
bitë sateliti i parë i historisë, Sputnik
1 dhe u dërgua edhe qenia e parë në
kozmos, qeni i famshëm Laika. Hapi
i radhës ishte pilotimi i ushtarakut
Juri Gagarin që do të dilte në hapë-
sirë dhe do të kthehej në tokë për ta
treguar. Kështu ishte ajo ditë histo-
rike:

12 prill 1961, nuk ka dalë ende
dielli, ora është 5:30 e mëngjesit në
kozmodromin e Baikonurit, instala-
cion hapësinor sovjetik i vendosur
në stepat aktuale të Kazakistanit.
Gagarin është 27 vjeç dhe zgjohet
për të bërë histori, në ndryshim nga
Sergei Koroliovi, shef i programit
hapësinor sovjetik, Gagarini ka fje-
tur mirë. Të dhënat fizike janë të
mira: 115/60 presioni arterial, 64
pulsi dhe 36.8 temperatura. Kishte
lindur në një fermë në perëndim të
Moskës në vitin 1934. Gagarini është
një pilot dhe parashutist me një
empati për hapësirën. Statura e
vogël e tij, 1.57 metra i lehtësoi
përzgjedhjen mes 20 kandidatëve,
sepse kabinat hapësinore ishin të
vogla. Hëngri 160 gr pure mishi dhe
një tjetër me çokollatë. Veshi një

kostum ngjyrë portokalli, ngjyrë e
zgjedhur për të lehtësuar shpëti-
min dhe një kaskë të bardhë. Në
orën 7 hyn në Vostok 1, një anije
hapësinore 38 metra e lartë dhe me
peshë 290 tonë. Dy orë më vonë
gjithçka është gati për lëshimin. 5
motorët e anijes fillojnë lëshimin
në 9:07. Gagarin thërret: "Poyekhail"
(shkojmë në rusisht). Fluturimi i Vo-
stokut 1 është programuar automa-
tikisht, meqë nuk dihet sesi do të
sillej organizmi njerëzor në hapë-
sirë. Një orë më vonë nga lëshimi,
kur u provua që misioni kishte avan-
cuar me sukses, agjencia sovjetike e
lajmeve njoftonte këtë lajm që deri
në ato momente ishte mbajtur sek-
ret. "Bashkimi Sovjetik sapo çoi nje-

riun e parë në hapësirë".
Ky është një nga lajmet më të

mëdha të 1961, i njëjti vit që Xhon
Kenedi zgjidhet president i Ame-
rikës dhe Beatles prezantohen në
Cavern Club të Liverpulit. Një anije
me një orbitë përreth tokës, me një
largësi prej 315 km dhe me një sh-
pejtësi prej 28 000 km/h hyn në at-
mosferë, atëherë prodhohet një
ngadalësim shpejtësie, 8 herë më e
madhe se forca e gravitetit meqë
edhe piloti sovjetik aq mund të
mbajë pa i rënë të fikët, (pesha e tij
është shumëzuar me 8). Kur
ndodhet në 7 km lartësi, karrigia del
jashtë nga kabina dhe në lartësinë
2.5 km hapet parashuta kryesore.
Udhëtimi zgjati 108 minuta. Në

orën 11:05 Juri Gagarin zbret në tokë
në një fshat të rajonit të Saratovit,
Rusia e sotme, në anën e djathtë të
lumit Vollga, ku duhet t’u shpjegojë
fshatarëve që edhe pse vjen nga
hapësira është rus si ata. Pavarësi-
sht suksesit, udhëtimi i Juri Gagari-
nit pati edhe disa defekte, më i
madhi ndodhi gjatë zbritjes kur
moduli i instrumenteve mbeti i
lidhur nga një kabëll në kabinë e
astronautit. Edhe pse u ndanë falë
nxehjes së fërkimit me atmosferën,
kabina pësoi një tronditje që i de-
vijoi zbritjen prej 1.400 km në
perëndim nga sa ishte parashikuar.
Gagarini mbërriti shëndosh e mirë
dhe u bë njeriu i parë që pa planetin
tonë.

"Toka është blu. Sa e bukur.
Është e pabesueshme", - tha gjatë
udhëtimit. "Po fluturoj mbi det.
Është e mundur të përcaktosh drej-
timin e lëvizjes", - u shpreh. Ai na la
në mesazh: "Pashë sa i bukur është
planeti ynë. Njerëz, duhet ta ruajmë
dhe ta rrisim këtë bukuri, mos e
shkatërrojmë". U kthye në heroin
kombëtar dhe në simbolin botëror.
Juri Gagarin çuditërisht kurrë nuk
iu kthye hapësirës. Vdiq në një aksi-
dent të çuditshëm me avion në vitin
1968.

Njeriu i çeliktë, nuk ishte i tillë
kur vinte puna që do të udhëtonte
me avion. Kjo fobi e tij, mund të
jetë përkeqësuar pas vitit 1935, pas
aksidentit tragjik që përfshiu shk-
rimtarin e njohur rus Maksim

Gorki, kur një aeroplan luksoz tetë-
motorësh, me një kinema dhe bi-
bliotekë në bord, po fluturonte
mbi Sheshin e Kuq në mënyrë
triumfale, derisa një biplan u për-
plas me të tek krahu i djathtë.

Për të udhëtuar nga Moska në
daçan e tij jashtë qyteti, ai prefe-
ronte autokolonën me makina,
ndërsa kreu udhëtime të gjata me
tren, i shoqëruar nga ushtarë të ar-
matosur. Stalini ra dakord që të flu-
turonte vetëm një herë, për të
marrë pjesë në konferencën e
Teheranit në vitin 1943, ku takoi

kryeministrin britanik Çërçill dhe
presidentin amerikan Ruzvelt. Ai
do të kishte preferuar, që edhe në
atë rast të udhëtonte në rrugë
tokësore, por asokohe, në kulmin e
Luftës së Dytë Botërore, nuk ekzi-
stonin rrugë të tilla. Dy avionë
"Douglas DC-3" të montuar në Ba-
shkimin Sovjetik u bënë gati për
fluturim, por Stalini refuzoi të hip-
te në to,  duke preferuar avionin
amerikan të transportit "Lend-Lea-
se C-47".

Marshalli i Flotës Ajrore Alek-
sandër Golovanov, komandant i

Armatës së XVIII Ajrore, u zgjodh
të pilotonte avionin, por në mo-
mentin e fundit, Stalini zgjodhi të
marrë një aeroplan tjetër, i pilo-
tuar nga një ushtarak relativisht i
panjohur, nënkolonel M. Graçev.
Logjika e tij? "Më mirë për të udhë-
toj me Graçevin. Marshallët janë
me shumë efektivë të ulur prapa
një tavolinë, sesa në kontrollin e
një avioni. Do të jetë më e sigurt në
këtë mënyrë!".

Fluturimi kaloi me sukses, por
u raportua se Stalini ishte tensio-
nuar dhe tmerruar gjatë turbulen-

cave ajrore. Graçev mori një sh-
trëngim të ngrohtë duarsh nga
Stalini, promovim dhe medaljen e
heroit të Bashkimit Sovjetik.
Megjithatë, diktatori sovjetik nuk
udhëtoi më kurrë me avion. Çërçil-
li u detyrua të fluturojë për në Mo-
skë, për një takim të rëndësishëm
në vitin 1944, dhe Ruzvelti i sëmurë
kreu udhëtimin e gjatë deti në
Jaltë të Krimesë në vitin 1945, për
shkak se udhëheqësit e vendeve
aleate e dinin se nuk do të bind-
nin kurrë Stalinin, për të fluturuar
në ndonjë vend tjetër.

Hitleri i urrente
kuajt dhe kishte
një arsye të fortë
Ndërsa Hitleri ishte i njohur
përgjithësisht si një kafshë-da-
shës, ai kishte një antipati të
çuditshme për kuajt, ndjesi që
ai vetë e lidhte me arrogancën
e oficerëve kalorës të aristokra-
cisë. Në librin e tij polemizues
"Mein Kampf" (Lufta Ime), ai i
krahason kuaj me hebrenjtë,
duke thënë për këta të fundit
se  "vullneti  i tyre për t’u vetë-
flijuar, nuk shkon përtej intere-
sit të qartë të individit për t’u
vetë-ruajtur... E njëjta gjë është
e vërtetë edhe për kuajt, që
përpiqen të mbrojnë trup më
trup veten kundër një sulmue-
si, por shpërndahen sërish sapo
rreziku ka kaluar".
Sipas Gustav Adolf von Halem,
Hitleri nuk i pëlqente kuajt, për
shkak se ata nuk ishin mjaftue-
shmërisht të disiplinuar për të.
"Ata gjithmonë prishnin para-
dat më të mira ushtarake, sido-
mos kur ka patur muzikë. Me
aq sa unë di, Fyhreri nuk ngau
kurrë një kalë në jetën e vet. Ai i
urrente ata". Thuhet se në një
moment ai u tërbua shumë,
për shkak se turmat në Berlin
që po shihnin paradën ushta-
rake të nazistëve, ishin më pak
entuziaste për tanket dhe pje-
sët e motorizuara të artilerisë,
sesa nga një repart i regjimen-
tit të dikurshëm të kalorësisë,
që nga koha e mbretit prusian
Frederiku II. Ai do të përpiqet të
shpërbëjë kalorësinë, veprim
që në fakt dukej se kishte kup-
tim, përveç faktit se Vehrmahti
i cilësonte kuajt të paçmuar,
kur bëhej fjalë për të përparuar
në moçalishtet e pafundme të
frontit lindor gjatë Luftës së
Dytë Botërore.

"Njeriu i çeliktë" dridhej kur vinte fjala tek udhëtimi me avion
Diktatori sovjetik nuk udhëtoi më kurrë me avion. Çërçilli u detyrua të fluturojë për në Moskë, për një takim të rëndësishëm
në vitin 1944, dhe Ruzvelti i sëmurë kreu udhëtimin e gjatë deti në Jaltë të Krimesë në vitin 1945, për shkak se udhëheqësit e
vendeve aleate e dinin se nuk do të bindnin kurrë Stalinin, për të fluturuar në ndonjë vend tjetër

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

Juri Gagarin 
dhe dita kur 
dolëm në hapësirë
"Pashë sa i bukur është planeti ynë. Njerëz, duhet ta ruajmë dhe ta rrisim këtë bukuri, mos e
shkatërrojmë". U kthye në heroin kombëtar dhe në simbolin botëror. Juri Gagarin çuditërisht
kurrë nuk iu kthye hapësirës. Vdiq në një aksident të çuditshëm me avion në vitin 1968
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Terrorizmi është një nga
kamxhikët më të këqij të shekullit
XXI sidomos me rënien religjioze
që karakterizon islamizmin ra-
dikal. Cilat janë rrënjët historike
të terrorizmit? Rreth kësaj teme
flet studiuesi Vittorio Strada, stu-
diues i kulturës dhe letërsisë ruse,
në librin e tij “Domosdoshmëria
për të vrarë”. Strada tregon se ter-
rorizmi modern gjeti në Rusinë e
Carëve dhe më pas në revolucio-
nin bolshevik një inkubator ferti-
lizimi. Ky terrorizëm i lindur nën
hijen e regjimit të carist dhe që
lulëzoi gjatë Revolucionit të Teto-
rit shenjoi historinë e të gjithë
perëndimit dhe jo vetëm. Siç

shkuan Strada, terrorizmi perën-
dimor ka patur një zhvillim në
Rusi nga gjysma e dytë e shek XIX
dhe në fillim të shek XX, i nxitur
nga një religjiozitet sui generis që
vinte nga një utopi socialiste dhe
komuniste.

Profesor Strada, pse pikërisht
në Rusi?

Terrorizmi në Rusi nuk erdhi si
pasojë e një rebelimi lokal, por nga
një situatë e veçantë historike. Pra-
pambetja e përgjithshme,
këmbëngulja e një autokracie ab-
solute që i rezistonte çdo reforme
të llojit institucional, presioni i ma-
save të gjera fshatare, e gjitha kjo
përgatiti terrenin e revoltës. Kur
këtyre iu shtuan edhe idetë socia-
liste që vinin nga perëndimi situa-
ta shpërtheu.

A ka luajtur ndonjë rol mode-
li i terrorizmit të revolucionit fran-
cez në lindjen e këtij terrorizmi
bashkëkohor?

Fluksi i ideve dhe veprimeve të
revolucionit francez, në veçanti
gjatë terrorit, ishte vendimtar dhe
solli një lloj revolucioni të ri që sy-
nonte një rinovim utopik të sho-
qërisë. Përsa i përket manifestime-
ve në Rusi ishin më të
pamëshirshme se ato franceze
edhe në nivel teorik, por kjo ndosh-
ta bën pjesë në natyrën ruse…

Një teoricien i terrorizmit, Ser-
gej Necaev, fshehtas i admiruar
nga Lenini, ndoshta është ai që
solli në nivele të larta kultin e ve-
primit të dhunshëm…?

Necaev ishte shpirti i zi i lëvizjes
dhe ende sot përbën një enigmë.
Nuk ka kuptim demonizimi i tij.
Dostojevski tek Demonët flet për
të, edhe vetë autori rus e konside-
ronte një mister. Në një farë mëny-
re, Dostojevski sinjalizoi  alarmin
se diçka e re po ndodhte në Rusi, se
po fshihte një dhunë nihiliste të
ndryshme dhe të rrezikshme, por u
injorua… Ajo që po ndodhte në
Rusi, rreth Necaev-it ishte kaq e tur-
bullt, saqë si të moderuarit, ashtu
edhe progresistët mbetën të paaftë
për të reaguar. Në një farë kuptimi
ishin viktima të asaj që sot do ta
quajmë politikisht korrekt. Ishin si
të paralizuar përballë atyre ideale-
ve revolucionare të tmerreve dhe
gjenocidit.

Necaev ishte një teoricien, por
në vitin 1905 ndryshoi plotësi-
sht…?

Në fillim të viteve 1900 terro-
rizmi në Rusi fitoi një karakter or-
ganizimi gjithmonë e më rigoroz
dhe për më tepër u kthye në një
dukuri masash i lidhur me luftën
revolucionare në përgjithësi. Tani
kalojmë nga terrorizmi bazë në
atë që do të jetë terrorizmi i shte-
tit komunist.

Si arritën në perëndim sporet
e terrorizmit të zhvilluar në Rusi?

Ishte një kalim natyror i dik-
tuar nga komunikimi ideologjik.
Ajo çka është  ndryshe në terroriz-
min e viteve 70 në perëndim,
është raporti me strukturat e
ndryshme shtetërore. Shtetet
ishin më të organizuara dhe më
të përfshira në një lojë gjeopoli-
tike globale.

Në terrorizëm gjithnjë e më
shumë po nxjerrin krye arketipe

fetare edhe në ato raste kur
bëhet fjalë për një terrorizëm
formalisht laik si ai komunist.
Një shembull mund të jetë miti i
martirit?

Është një problem më i gjerë
nga sa duket dhe i përket procesit
të laicizmit të shoqërisë ba-
shkëkohore, ku edhe vetë ateizmi
ka konotacione religjioze. Totalita-
rizmi është forma më e përmbu-
shur e kësaj dukurie. Mes terroriz-
mit dhe totalitarizmit që ka
ndodhur në Rusi ka një lidhje që
ka qenë veçanërisht fatale.

Cilat janë ngjashmëritë dhe
ndryshimet mes këtij terrorizmi
dhe terrorizmit islamik?

Edhe një herë përvoja ruse ka
treguar këtë lloj lidhjeje mes ter-
rorizmit laik dhe jo laik. Është një
temë e ndërlikuar që shqyrtoj në
hyrjen e librit tim. (bota.al)

TERRORIZMI MODERN?
Është pjellë 
e teoricienëve rusë që
e donin Carin të vdekur

Nën petkun e “domosdoshmëria për të vrarë” historiani Vittorio Strada analizon
lindjen e mitit të vrasjes politike të “drejtë”

Strada
shkruan: “Terrorizmi
rus përbën
prehistorinë e
terrorizmit aktual dhe
të së ardhmes. Ata që
votuan për vdekjen
duke hedhur bomba
kundër Carit i kanë
paraprirë terroristëve
vetëvrasës që përdorin
sot mjete më të
sofistikuara kundër
turmave perëndimore”.
(Il Giornale)
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Në Raportin e Progresit për
Kosovën për 12 muajt e fundit që u
publikua të martën nga Komisioni
Evropian thuhet qartë dhe në disa
raste që skema pensionale e vete-
ranëve ka tejkaluar pritshmëritë
dhe numri i madh i veteranëve që
marrin pensione po i rrezikon pa-
ratë publike.

Në dokumentin me 90 faqe,
një prej institucioneve më të larta
të BE-së – Komisioni Evropian – në
kapitullin ku analizohet Qeverisja
Ekonomike në Kosovë, thuhet që
paratë që marrin veteranët vazh-
dojnë të jenë sfidë për buxhetin e
shtetit.

“Pas zgjedhjeve të qershorit të
vitit 2017, qeveria e re u përkushtua
në rritjen ekonomike dhe në zhvil-
lim, me fokus të veçantë në

prodhim dhe shërbime.
Megjithatë, kostoja e madhe e
skemës pensionale të veteranëve
të luftës nuk është menaxhuar si
duhet, duke e stërngarkuar buxhe-
tin”, thuhet në Raportin e Progresit
të paraqitur dje në Bruksel.

“Buxheti për pensionet e vete-
ranëve ishte tejkaluar më 2016 dhe
2017 për shkak të numrit të madh
të veteranëve, që është dyfish më
shumë se numri i pritur”, thotë
BE’ja. Tutje, Raporti i Progresit nën-
vizon se Qeveria e Kosovës i jep
prioritet stabilitetit fiskal dhe
agjendës së reformave, por imple-
mentimi i këtyre reformave vazh-
don të jetë sfidë dhe shqetësim për
vendin. “Në rishikimin e buxhetit
për vitin 2017 skemës së veteranë-

ve iu dhanë edhe 26.2 milionë
euro, duke e ngritur shumën e
përgjithshme për veteranët në 1%
të Bruto Prodhimit të Brendshëm
të Kosovës”, thotë Raporti, ndërsa
nënvizohet që paratë e ndara për
këtë qëllim në buxhetin e vitit 2018
mund të mos mjaftojnë. Listat e
veteranëve të luftës që marrin pen-
sione nga shteti ka qenë një çë-
shtje shumë e diskutuar në Ko-
sovë, pasi numri i njerëzve që
marrin pensione në emër të luftës
është shumë më i lartë se numri i
njerëzve që morën pjesë në luftë.
Prokuroria e Shtetit kishte para-
lajmëruar që do të fillojë hetime
ndaj njerëzve që kanë manipuluar
me listat e veteranëve. Madje, ka
pasur edhe ish-luftëtarë të UÇK-së

të cilët kanë protestuar para Qe-
verisë për zmadhim të listave dhe
kanë kërkuar pastrimin e tyre.
Ndërkohë, EULEX ka ngritur ak-
takuzë ndaj gjashtë personave që
dyshohen se kanë ushtruar ndiki-
min e tyre që në këmbim të page-
save deri në 1 mijë Euro, të sigu-
rohet statusi dhe pensioni i
veteranit të UCK-së. Sipas njofti-
mit të Prokurorisë së Shtetit, ak-
takuza përfshin edhe mundësimin
ose detyrimin në prostitucionin,
duke u pretenduar se njëri nga të
pandehurit ishte përfshirë edhe në
shtytjen dhe aranzhimin e
marrëdhënieve seksuale me page-
së ndërmjet një gruaje dhe disa
burrave, duke përfituar nga kush-
tet e rënda ekonomike të saj.

Drejtori i Departamentit të Sh-
tetit për Evropën Jugore dhe Qen-
drore, Matthew Palmer, në një in-
tervistë me shërbimin serb të Zërit
të Amerikës, thotë se objektivi i Sh-
teteve të Bashkuara është që Koso-
va të hyjë në OKB.

Sipas analistit Daniel Serwer
ky anëtarësim duhet të jetë pjesë e
një marrëveshjeje për normalizi-
min e marrëdhënieve mes të dy
vendeve.

Palmer e pranon periudhën e
vështirë që po kalojnë Serbia dhe
Kosova në procesin e dialogut, por
u bën thirrje të dy vendeve që t’i
rikthehen sa më shpejt dialogut.

“Mendoj se është e rëndësish-
me që palët të kthehet në tryezën
e dialogut sa më shpejt të jetë e
mundur, të përpiqen t’i lënë pas
ngjarjet e para tri javëve dhe të
shohin përpara dhe të përpiqen të
gjejnë një mënyrë që të bëjnë për-
parim në programin për të cilin

kanë rënë dakord”, tha ai.
Dialogu dhe normalizimi i

marrëdhënieve është kyçi i integri-
mit të Kosovës dhe Serbisë në BE, i
tha Zërit të Amerikës analisti i çë-
shtjeve të Ballkanit Daniel Serwer.

“Zbatimi i ligjeve është një pro-
blem i madh për Kosovën. Por, pro-
blemi vërtetë i madh për plotësi-
min e kushteve të anëtarësimit në
BE nuk është teknik, por politik.
Pesë vendet e Bashkimit Evropian
që nuk e kanë njohur pavarësinë e
Kosovës, por edhe vendet e tjera
që e kanë njohur atë, presin një
normalizim të plotë të marrëdhë-
nieve me Beogradin para anëtarë-
simit”, shtoi ai.

Palmer mendon se ka mundë-
si për përparim deri në fund të vi-
tit 2018. Zyrtari i lartë i Departa-
mentit të Shtetit, thotë se
anëtarësimi i Kosovës në OKB,
është objektiv i Shteteve të Ba-
shkuara.

“Nuk kam ndonjë afat të cak-
tuar për këtë. Anëtarësimi në Kom-
bet e Bashkuara është një proces i
ndërlikuar, është diçka që mund të
dojë kohë për t’u realizuar, por in-
tegrimi i Kosovës në sistemin
ndërkombëtar vazhdon, shpresoj
shumë që të përshpejtohet dhe sh-
presoj shumë që në të ardhmen e
afërt, Kosova të ketë një vend në
Kombet e Bashkuara. Por e përsë-
ris që nuk kam ndonjë datë të cak-
tuar përveçse të them, sa më sh-
pejt që të jetë e mundur”, tha ai.

Ndërsa, Serwer thekson se çë-
shtja e anëtarësimit të Kosovës në
OKB duhet të jetë pjesë e një
marrëveshjeje për normalizimin e
marrëdhënieve mes Kosovës dhe
Serbisë, ku krijimi i Bashkësisë së
Komunave serbe është çështja më
urgjente për t’u zgjidhur mes dy
palëve.

“Të dy vendet duhet të gjejnë
rrugët për krijimin e Bashkësisë së

Komunave Serbe. Mendoj se Beo-
gradi dhe Prishtina duhet të ar-
rijnë një marrëveshje, ndoshta jo
për njohje reciproke, por një
marrëveshje për anëtarësimin e
Kosovës në OKB, që do të ishte
thelbësore për normalizimin e
marrëdhënieve. Dy vendet duhet
të arrijnë marrëveshje edhe për
shkëmbimin e përfaqësuesve di-
plomatikë në nivel ambasadorë-
sh. Këto janë çështje shumë të vë-
shtira, jo vetëm për Beogradin, por
edhe për Prishtinën. Pra, Kosova
ka sfida të mëdha para saj”, theksoi
Serwer.

Komisioni Evropian, në rapor-
tin e progresit që u publikua të
martën, i kërkon Kosovës që të
thellojë angazhimin në bisedimet
me Serbinë dhe të punojë në zba-
timin e marrëveshjeve të arritu-
ra, veçanërisht themelimin e Ba-
shkësisë së komunave me shumicë
serbe.

SHBA e
vlerësojnë
Shqipërinë
një aleat të
denjë të
NATO-s
Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës e vlerësojnë Shqipërinë
një aleat të denjë të NATO-s
dhe vend lider në Ballkanin
Perëndimor. Ministrja e
Mbrojtjes, Olta Xhacka, gjatë
vizitës së saj zyrtare në SHBA
u prit nga sekretari amerikan i
Mbrojtjes, James Mattis. “Sh-
qipëria ka treguar se madhë-
sia e saj gjeografike ka shumë
më pak rëndësi, se sa angazhi-
mi i saj në Aleancë. Si një alea-
te e vendosur, Shqipëria godet
më fort se sa pesha e saj”, dek-
laroi sekretari Mattis në nisje
të takimit mes dy delegacio-
neve.
Ai falenderoi Shqipërinë për
angazhimin në NATO dhe
përfshirjen në të gjitha opera-
cionet e Aleancës.
“Ju jeni aleati ynë jo vetëm në
uniformë por në të gjitha
aspektet e për këtë do të keni
gjithmonë ndihmën tonë”,
vijoi më tej sekretari amerikan
i Mbrojtjes.
Ministrja Xhaçka, në emër të
Qeverisë Shqiptare falenderoi
sekretarin Mattis për mbësh-
tetjen e pazëvendësueshme
dhe të madhe që Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës kanë
dhënë për Forcat tona të Ar-
matosura për misionet dhe
operacionet, mundësitë e arsi-
mit, stërvitjen dhe stërvitjet
për personelin tonë ushtarak;
ndihmën e zhvillimit të aftësi-
ve të cilat kanë qenë të gjitha
të rëndësishme për të përgati-
tur ushtritë tona për sfidat që
paraqesin mjedisin e sotëm të
sigurisë. Sekretari amerikan i
Mbrojtjes, James Mattis mirë-
priti propozimin për ta parë
Shqipërinë si një zonë ndikimi
për NATO-n në rajon dhe
vlerësoi se ky propozim vjen
në momentin e duhur nga një
vend që ka treguar jo vetëm
me shifra, por edhe me an-
gazhime se është një aleat i
denjë. TVSH

Palmer: Anëtarësimi i Kosovës 
në OKB, objektiv i SHBA

Integrimi i Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian, do të varet nga përparimi
në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Serbia duhet të zgjidhë problemin e
mos-njohjes së Kosovës. Kosova nga ana e saj, ndonëse është ende larg
anëtarësimit në BE, synon njohjen e saj të plotë nga komuniteti ndërkombëtar.

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

Brukseli: Veteranët e UÇK-së rrezikojnë
stabilitetin financiar të Kosovës

Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës (UÇK) të cilët janë
pjesë e skemës pensionale
rrezikojnë stabilitetin financiar
të shtetit. Në një përfundim të
tillë kanë arritur edhe
institucionet më të larta të
Bashkimit Evropian, shkruan
Gazeta Metro
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A kishte premtuar Siria se do
të shkatërronte armët kimike?

Po. Më 21 guasht, 2013, një
sulm me gaz sarin kishte ndodhur
në Damask, kështu parlamenti
britanik dhe ish presidenti i SHBA-
së, Barrack Obama konkretizuan
marrëveshjen për sulme kundër
Sirisë.

Në një konferencë për media
më 9 shtator ish sekretari i Shtete-
ve të Bashkuara, John Kerry, kish-
te thënë se regjimi i Assadit mund
të shmangte një sulm me armë
kimike. Ai e kontaktoi ministrin e
jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov
për të bindur Assadin që të heq
dorë nga armët kimike. Tre ditë
më vonë, Siria pranoi t’i bashkohej
marrëveshjes së Konventës të
Armëve Kimike të vitit 1997, ra-
porton “The Guardian”.

Si u shkatërruan armët e dek-
laruara?

Organizata për Parandalimin

e Armëve Kimike (OPCW) dhe
Kombet e Bashkuara kishin for-
muar një mision special të cilët ki-
shin për detyrë shkatërrimin e
arëmve kimike të Sirisë.

Pjesa më e madhe e armëve
kimike si gazi mustard, sarin dhe
VX ishin shkatërruar në det duke
përdorur sisteme të hidrolizës në
dy fusha të ndara. Këshilltari na-
cional i sigurisë së Obamas, Avril
Haines, tha se 1, 300 ton të armë-
ve kimike janë deklaruar si të
shkatërruara.

OPCW për këtë punë u shpër-
blye me çmimin Nobel në vitin
2013, dhe në shtator të vitit 2014
kishte deklaruar se misioni ishte
përmbushur.

A u shkatërruan të gjitha
armët kimike të Sirisë?

Jo. Inspektorët e armëve të
OPCW-së mund të vërtetonin
vetëm se armët kimike të dekla-
ruara ishin shkatërruar, edhe pse
kishte dyshime në perëndim se Si-

ria kishte fshehur po aq sa 10% të
rezervave të saj. Klorina nuk ishte
pjesë e marrëveshjes pasi ishte e
ligjshme dhe e përdorshme në in-
dustri.

Si reaguan Kombet e Ba-
shkuara dhe OPCW mbi përdo-
rimin e vazhdueshëm të armëve
kimike nga Siria?

Në mars të vitit 2015, OKB mi-
ratoi një rezolutë, pas një sërë ra-
portesh të gjetura faktike të
OPCW-së, se OKB do të ndërmarrë
veprime kundër çdo grupi që be-
sohet se ka armë kimike sipas ne-
nit V11 të Kartës së OKB-së.

Në vitin 2015, OKB-ja kolekti-
visht u pajtua me rezolutën 2235
për të ngritur një mekanizëm të
përbashkët hetimor (JIM) të OKB-
OPCW për të adresuar këtë boshl-
lëk.

Kishte sukses JIM?
Një trup gjykues i përbërë nga

JIM kishte hetuar nëntë raste nga

23 sa ishin gjetur. Në këtë raport
në gusht të vitit 2016, ishte im-
plikuar Shteti Islamik dhe forcat
ajrore siriane në sulmet e ndër-
sjellta. Në tërësi, ajo prodhoi sh-
tatë raporte dhe i dha përgjegjësi
qeverisë siriane për katër sulme
të armëve kimike (Khan Sheikhun
më 4 prill 2017, Qmenas dhe Sar-
min më 16 mars 2015, dhe Talme-
nes më 21 prill 2014) dhe Isis për
dy (Umm Haësh më 15-16 shtator
2016 dhe Marea më 21 gusht
2015).

Si kolapsoi JIM?
Mosmarrëveshjet mbi proce-

durat e JIM erdhën pasi hetuesit
në tetor të 2017 kishin gjetur se
qeveria siriane ishte përgjegjëse
për sulmin në Khan Sheikhun më
4 prill 2017. Rusia kritikoi gjetjet
duke thënë se burimet ishin të di-
skutueshme, zinxhiri i kujdesta-
risë në dyshim dhe asnjë inspek-
tim në vend nuk kishte ndodhur,
edhe pse garancitë e sigurisë ishin
dhënë nga rusët.

Takim sekret i
shefitë të  CIA-s
me Kim Jong-un

Drejtori i CIA-s, Mike Pompeo, ka
udhëtuar për në Penian për një
takim sekret me udhëheqësin e
Koresë së Veriut, Kim Jong-un,
raportojnë mediet amerika-
ne,raporton BBC.
Një zyrtar i cili nuk ka dashur të
identifikohet, ka thënë se për
këtë takim ishin marrë vesh Do-
nald Trump dhe Kim Jong-un,
gjatë një bisede të zhvilluar gjatë
fudjavë së Pashkëve.
Trump kishte përmendur më
parë bisedime direkte të nivelit
të lartë me Phenianin.
Por ky takim i papritur  do të shë-
nonte nivelin më të lartë të kon-
taktit të SHBA me Korenë e Ve-
riut që nga viti 2000.
“Ne kemi pasur bisedime të
drejtpërdrejta në … nivele jashtë-
zakonisht të larta”, kishte dekla-
ruar Trump nga Florida, gjatë
takimit me kryeministrin e Japo-
nisë Shinzo Abe, raporton Peri-
skopi.
Trump madje tha  se ai dha
“bekimin” e tij për bisedimet mi-
dis Jugut dhe Veriut për të disku-
tuar një traktat paqeje për t’i
dhënë fund zyrtarisht Luftës Ko-
reane 1950-1953.
Koreja e Jugut ka sinjalizuar
gjithashtu se ajo mund të
ndjekë një zgjidhje formale të
konfliktit. Presidenti i Koresë së
Jugut, Moon Jae-in dhe Kim
janë planifikuar të takohen në
fund të prillit.

Ligjet e shtetit të Irakut kundër
terrorizmit kanë bërë që dy gra nga
Rusia të dënohen me burgim të
përjetshëm, pasi kanë deklaruar
se kanë qenë të lidhura me grupin
ekstremist, “Shteti Islamik”.

Të dyja gratë ruse janë dënuar
nga një gjykatë në Bagdad më 17
prill, dhe janë identifikuar nga zyr-
tarë të Çeçenisë si persona me

kombësi të Dagestanit. Mediat sh-
tetërore ruse duke cituar televizio-
net irakiane kanë raportuar se tri
gra nga Azerbajxhani dhe një
tjetër nga Kirgizia janë dënuar me
vdekje në po të njëjtën seancë gjy-
qësore. Nga ana tjetër, Agjencia e
lajmeve AFP ka raportuar se pesë
gra nga Azerbajxhani janë dënuar
me vdekje. Pra sikurse kuptohet,

raportimet e mediave ruse me ato
të agjencive të tjera janë të duk-
shme, por momentalisht të pakon-
firmueshme ende. Falë ligjeve
kundër-terrorizmit, gjykatat e
Irakut dënojnë ata që besohet se
kanë shërbyer si ndihmesë për mi-
litantët e ISIS-it, edhe nëse nuk
janë akuzuar për hapa të dhun-
shëm.

Pas goditjes së raketave në Siri,
Parisi papritur e kuptoi se Bashar
Assad ende mban dekoratën më
prestigjioze të Legjionit të Nderit
të vendit, marrë në vitin 2001 nga
ish presidenti i atëhershëm fran-
cez Jacques Chirac, njoftoi media
lokale. Franca ka inicuar një proce-
durë për heqjen e çmimit Legjion
i Nderit të Presidentit të Sirisë Ba-
shar Assad, thuhet sipas një buri-
mi zyrtar nga presidenca france-
ze. “Pallati Elise e ka konfirmuar se
një procedurë disciplinore do të
tërheqë çmimin Legjion Nderi i lë-

shuar për Assadin,” citohet nga bu-
rimi zyrtar i presidencës franceze,
raporton “RT”. Asad u bë një ka-
lorës i Legjionit të Nderit (Legion
d’Honneur në frëngjisht), dekori-

mi më i lartë i vendit, në vitin 2001,
kur ish presidenti i Francës Jacques
Chirac i kishte dhuruar. Në atë
kohë, ai sapo kishte ardhur nga ba-
bai i tij Hafez Assad, i cili kishte

qeverisur Sirinë për disa dekada.
Një rezolutë u miratua në vitin

2010 për të lehtësuar heqjen e
marrësve të huaj të çmimit, nëse
ata kishin kryer “veprime që nuk
ishin në përputhje me nderin”, si-
pas BFM TV. 

Nën ligjet e Francës, dekorimet
tërhiqen automatikisht nëse
marrësi dënohet me më pak se një
vit. Këto lajme vijnë pasi së fundmi
një sulm i udhëhequr nga SHBA
kishte bombarduar Sirinë, pasi kjo
e fundit kishte përdor armët ki-
mike kundër civilëve të saj.

Burgim të përjetshëm grave ruse të lidhura me ISIS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Franca godet fort Assadin me këtë veprim
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organizata për
Parandalimin e Armëve
Kimike (OPCW) dhe
Kombet e Bashkuara
kishin formuar një
mision special të cilët
kishin për detyrë
shkatërrimin e arëmve
kimike të Sirisë. Pjesa
më e madhe e armëve
kimike si gazi mustard,
sarin dhe VX ishin
shkatërruar në det
duke përdorur sisteme
të hidrolizës në dy
fusha të ndara.

Përse Siria 
ende ka armë kimike?
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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 – 29/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Institucionin publik komunal Biblioteka Tane Georgiev Kumanovë “për vendet e punës në vijim:  

 
1. KUL 0102V01002 Këshilltar për çështje 
administrative, të përgjithshme dhe juridike, 
Njësia për çështje administrative, të 
përgjithshme dhe juridike, çështje materiale-
financiare dhe çështje informatike, Shërbimin 
administrativ 

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: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, shkenca juridike  

-   së paku 3 (tre) 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 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 19.630,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
2. KUL 0102V01005 Këshilltar - kontabilist 
kryesor, Njësia për çështje administrative, të 
përgjithshme dhe juridike, çështje materiale-
finansiare dhe çështje informatike, Shërbimin 
administrativ 

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: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, shkenca ekonomike  

-   së paku 3 (tre) 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) 

 -   licencë për kontabilist i autorizuar 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 19.630,00 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 21 dhe 22 të Ligjit për punësuarve në sektorin publik dhe nenit 22 dhe 23 prej 
Ligjit të marrëdhënieve të punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, boton 

Shpallje 
për 

punësim me kohë të caktuar deri më 31.12.2018 
1. Për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Agjencinë e Punësimit të 

Republikës së Maqedonisë për vendin e punës siç vijon: 
1.  Referent për shërbime sportelike në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë – 

Qendra e punësimit në qytetin e Prilepit – (1) një realizues 
 

Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 
 Të ketë arsim të lartë ose të mesëm 
 Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion; 
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 14.900,00 denarë 

 
2. Bashkëpunëtor për shërbime për orientacion profesional- (1) një realizues, në Qendër të 

Punësimit në qytetin e Shkupit; 
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 

 Arsim të lartë- Psikologji; 
 Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion; 
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë 

 
3. Referent i lartë i shërbimeve për mbështetjen e punësimit në Agjencinë e Punësimit të Republikës 
së Maqedonisë- shërbimi qendror- një realizues; 

Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 
 Të ketë arsim të lartë ose të mesëm 
 Të ketë së paku tri vjet përvojë pune në profesion; 
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 15.660 denarë 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: 
 Dëftesën/diplomën për mbarimin e nivelit arsimor; 
 Vërtetimin/dëshminë për përvojën e punës; 
 Vërtetimin/dëshminë për njohjen e programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Vërtetimin/dëshminë për njohje aktive të gjuhëve 
 Dëshminë se nuk është shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 Vërtetimin e shtetësisë; 

 
II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune – 40 orë në javë, nga e hëna deri të premten; 
ndërsa orari i punës ditore është prej 07:30 deri 15:30. 
III. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet plotësimi i 
kushteve të parapara. 
IV. Shpallja do të jetë e hapur pesë ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor. 
V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet postës në adresën 
siç vijon: Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë – shërbimi qendror, rruga “Vasil Gjorgov” nr. 
43, Shkup 

Në bazë të nenit 17, nenit 18 dhe nenit 19, të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve 
të tjera të lira për nxënësit të shkollave fillore 07-9992/2 të sjellë më  05.06.2014 nga Ministri e arsimit dhe shkencës si dhe 
Programit vjetor të SHFK “Bratstvo” – Shkup për realizmin e ekskursioneve për vitin 2017/2018 me nr. 03-420 të datës 
04.07.2017, publikohet në vijim: 
  

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve të tjera të nxënësve për vitin 

shkollor 2017/2018 
 
Furnizues 
SHFK “Bratstvo” – Shkup, me seli në rr. Moskovska nr. 18, 
1000 Shkup, tel. 02/3077-889 
Ofertues 
Subjektet juridike të vendit 
Lënda e furnizimit 

1. Piknik njëditor pranveror për nxënësit prej klasës 
I-IX  

Lokacion: Kuçkovë – koha e realizimit: maj 2018 
Rreth 111 nxënës 
  

2. Ekskursion njëditor mësimor-shkencor për 
nxënësit e klasës III  

Relacioni Shkup – Mavrovë – Shkup  
Koha e realizimit maj 2018 
Rreth 60 nxënës  
 

3. Ekskursion treditor mësimor-shkencor për 
nxënësit e klasës V 

Relacioni: Shkup-Shtip-Kavadar (Stobi)-Strumicë-Dojran-
Shkup  
- Koha e realizimit: maj 2018.  
Rreth 40 nxënës 
4. Ekskursion mësimor-shkencor dyditor për nxënësit e 
klasës VI  
Lokacioni për vizitë: Shkup-Tetovë (vizitë të Xhamisë së 
larme)-Prilep (vizitë të Kompleksit memorial “Mogilla e të 
pamposhturve”)-Krushevë-Shkup 
Koha e realizimit: maj 2018. 
Rreth 40 nxënës 
5. Ekskursion mësimor-shkencor treditor për nxënësit e 
klasës IX 
Relacioni: Shkup - (vizitë të Kompleksit memorial “Mogilla e të 
pamposhturve”) Manastir (vizita e Muzeut të Alfabetit të gjuhës 
shqipe dhe “Shirok Sokak”)-Krushevë (vizitë të Meçkin Kamen, 
varri i Toshe Proeskit dhe të Muzeut historik “Makedonium”)-
Ohër-Strugë-Shkup. 
Koha e realizimit: maj 2018. 
Rreth 36 nxënës 
 
6. Pushim veror për klasën VI-IX (7-10 ditë) 
Relacion: Shkup-Ohër-Shkup 
Koha e realizimit: qershor-korrik 2018  
Rreth 60 nxënës 
 Kushtet e transportit: 
Mjetet transportuese – (autobusë, ndërsa sipas nevojës edhe 
minibusë) të kenë edhe numër të mjaftueshëm të ulëseve – 
për secilin nxënës veç e veç 
- Të posedojnë dëshmi për kontrollin e realizuar të 
jashtëzakonshëm teknik të makinave për transport publik në 
pajtim me ligjet ekzistuese në fuqi në Republikën e 
Maqedonisë dhe  
- procesverbal për kontrollin e realizuar të jashtëzakonshëm 
teknik të autobusit – minibusit, jo më të vjetër se 6 muaj i cili do 
të dorëzohet për tu shqyrtuar në ditën e realizmit të udhëtimit. 
Kushtet për akomodim: 
Objekte me 2 (dy) dhe 3 (tre) yje, në dhoma me 2-3 krevate në 
bazë të pansioneve të plota (Gjatë çmimeve të ngjashme dhe 
të njëjta, ofertat për objekte me 3 yje do të kenë përparësi). 
Kriteret për ofertuesin:  
Kriteri për dhënie të marrëveshjes për realizim të eksk-
ursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira është çmimi më i 
ulët. 

Kushtet minimale të cilat duhet ti plotësojë ofertuesi: 
- Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në RM 
për kryerje të veprimtarisë përkatëse turistike (Vendim nga 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë) 
- Të ketë së paku 3 vërtetime për realizim të suksesshëm të së 
paku 3 ekskursioneve për nxënës dhe aktivitete tjera të lira në 
3 vitet e fundit, të nënshkruara dhe të vërtetuara nga subjektet 
për të cilat është realizuar shërbimi. 
-Të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në 
pajtim me Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesa të posaçme teknike të makinave me 
të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Oferta në pajtim me lëndën e furnizimit duhet të përmbajë:  
- emrin e subjektit juridik, selinë, vulën dhe nënshkrimin e 
personit përgjegjës  
- çmimin veç e veç dhe të përgjithshëm të shërbimit për 
nxënës (akomodim, transport dhe ushqim) 
- kushtet për vendosje, meny për ushqim dhe transport 
- çmimi të përfshijë dhe sigurim të posaçëm të nxënësve 
- mënyrën e pagesës 
- udhërrëfyes dhe mjek 
- kushte për nxënësit të cilët vijnë nga familje të prekura 
sociale 
- Të posedojë dëshmi për qira të objekteve për akomodim në 
pajtim me kërkesat e dhëna 
- Dëshmi për transport të siguruar në pajtim me kushtet e 
dhëna për transport 
- garanci bankare për realizim kualitativ të ekskursionit në 
shumë prej 15% të vlerës së marrëveshjes (dorëzon ofertuesi i 
zgjedhur në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes) 
Ofertat duhet të jenë konkretisht të përpiluara dhe 
dorëzuara në pajtim me kërkesat në shpallje dhe të njëjtat 
nuk duhet të përmbajnë zgjidhje alternative. 
Oferta e cila përmban elemente ose shërbime plotësuese 
nuk do të ketë përparësi gjatë evaluimit të së njëjtës. 
Çmimet në oferta duhet të jenë fikse, gjegjësisht nuk 
lejohet korrigjim të çmimeve gjatë realizimit të 
marrëveshjes. 
Subjektet e interesuara juridike ti dorëzojnë ofertat e tyre deri 
në SHFK “Bratstvo” rr. Moskovska nr. 18, 1000 Shkup me 
postë ose personalisht në arkiv të shkollës me zarf të mbyllur 
me shenjë – Deri tek Komisioni për zgjedhje të ofertuesit më të 
volitshëm për realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe 
aktiviteteve tjetra të lira për nxënësit për vitin shkollor 
2017/2018. 
 
Shpallja zgjatë 5 ditë të punës nga dita e publikimit. 
Komisioni do të bëjë evaluimin nëse është pranuar së paku një 
ofertë në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e caktuar si 
afat përfundimtar për parashtrimin e ofertave, ndërsa Këshilli i 
shkollës në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e 
parashtrimit të propozimit nga Komisioni, sjellë vendim për 
zgjedhje ose vendim për anulim të procedurës. Drejtori i 
shkollës lidhë marrëveshje me ofertuesin i cili ka ofruar çmimin 
më të ulët dhe përmbushë kushtet e theksuara minimale.  
 
Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar pas afatit 
nuk do të merret parasysh.  
 

Komisioni për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm për 
realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve 

tjetra të lira për nxënësit për vitin shkollor 2017/2018 
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Thirrje për paraqitje të ofertave (PPP)
Republika e Maqedonisë

Proejekti për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale (MSIP)
MSIP IPA 095 18

1. Kjo Thirrje për paraqitje të ofertave për këtë 
projekt është publikuar në revistën e UN 
Development Busniess me Nr.767 nga 31 janari i 
vitii 2010 (në format të shtypur) dhe është 
publikuar edhe në formë elektronike me 6 janar, 
të vitit 2010.   

2. Republika e Maqedonisë ka fituar mjete grant nga 
Komisioni Evropian në kuadër të IPA-fondet për 
investime në vende rurale të Komisionit Evropian 
për Rikonstruim dhe zhvillim për Projektin për 
përmirësimin e shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka 
për qëllim që një pjesë të mjeteve t’i shfrytëzojë për 
pagesa për marrëveshje për furnizim të mjeteve 
motorike special për grumbullimin e mbeturinave 
për nevojat e JKP ‘Saraj’ dhe furnizimin me 
kontejnerë.  

3. Komuna e Sarajit ju bën thirrje ofertuesve të 
kualifikuar dhe kompetent për furnizime për mjete 
motorike të specializuara për grumbullimin e 
mbeturinave për nevojat e JKP Saraj dhe furnizuesit 
e kontejnerëve t’i dorëzojnë ofertat e tyre të 
vulosura.  

4. Paraqitja e ofertave do të realizohet në bazë të 
procedurave të konkurrimit nacional, ashtu siç është 
specifikuar nga Rekomandimet e Bankës Botërore: 
Furnizime të fituara nga IBRD huamarrja dhe IDA 
Kredit, (nga maj 2004, reviduar në tetor të 2006 dhe 
maj në vitin 2010), dhe është e hapur për të gjithë 
ofertuesit të kualifikuar nga shtetet ashtu siç është e 
definuar në dokumentacionin e tenderimit.  

5. Ofertuesit e interesuar mund të marrin informata 
shtesë: nga Komuna e Sarajit dhe të bëjnë 
mbikëqyrje të dokumentacionit të tenderimit në 
adresën e potencuar nga ora 08:30 deri më 16:30.  

6. Nevojat e kualifikimit kërkojnë:  
a) Aftësi financiare:  
Ofertuesi duhet të paraqesë dëshmi materiale që i 
plotëson kushtet e nevojshme financiare: qarkullim vjetor 
më së paku 100.00,00 EUR në tre vitet e fundit. Nëse 

ofertuesi është në formatin e investimit të përbashkët 
(ZB), të gjithë anëtarët e ZB duhet ti plotësojnë të gjitha 
kushtet e lartpërmendura për kualifikim. Bartësi kryesor i  
ZB duhet më së paku t’i plotësojë gjashtëdhjetë për qind 
nga kushtet e lartpërmendura për kualifikim.  
 
b) Përvojat dhe kapacitet teknike 

Ofertuesi duhet të paraqesë listë referente si dhe kopje 
nga më pak se dy (2) marrëveshje të realizuara me sukses 
në tre (3) vitet e fundit, për furnizime nga më pak se dy 
(2) mjete motorike për grumbullimin e mbeturinave me 
kapacitet minimal nga 14 m3. Nëse ofertuesi është me 
ZB, të gjithë anëtarët duhet të plotësojnë kushtet 
kualifikuese dhe çdonjëri nga anëtarët duhet që të ketë 
mbaruar një marrëveshje të suksesshme në pesë vitet e 
fundit për furnizime në mallrat e ndryshëm.  

 
Ofertuesi duhet të paraqesë përshkrim detal të post-

shërbimeve të shitura dhe pjesëve rezervë të 
disponueshme të vendit blerës për mallrat të cilat ofrohen 
në Ofertë. Nëse shërbimet e tilla nuk janë në vendet e 
Blerësit, Ofertuesi duhet të paraqesë në ofertë vërtetim 
me shkrim se nëse do të jetë i suksesshëm, ai do të jetë 
agjent përfaqësues nga vendi i Blerësit, si është e shënuar 
në IP 17.1 (b) dhe IP 17.1 (b) nga JPP. Nëse Ofertuesi 
është i suksesshëm, ai duhet të paraqesë dëshmi të 
dokumentuar për agjent të kualifikuar në afat prej 28 
ditëve nga dita e pranimit të njoftimit për shpërndarje të 
marrëveshjes. Në pamundësi që të paraqes një dëshmi të 
tillë është bazë për të anuluar Marrëveshjen. Në këtë rast, 
Blerësi mund t’i ndajë marrëveshjen ofertuesit tjetër me 
çmim më të ulët që është në kualifikim, në pajtueshmëri 
me IP 40.2.  

c) Ofertuesi duhet të paraqesë dëshmi të 
dokumentuar me të cilën do të tregohet se i plotëson 
kushtet e nevojshme: 

 
Ofertuesi do të paraqesë karakteristikat teknike në 
pajtueshmëri me kërkesat karakteristike-teknike me 

specifika në ofertat speciale për automjete komunale, 
katalog, fotografi të automjeteve.  
7. Ofertuesit e interesuar mund që ta blejnë 

dokumentacionin e tenderimit nga paraqitja në 
formën e shkruar të aplikimit në adresën e paraqitur 
më poshtë:  

Komuna Saraj, Adresa: rruga Qendra Rekreative pa 
numër, NR postar: 1000 Saraj, Republika e Maqedonisë 
dhe pas pagesës të taksës së pakthyeshme nga 3,000.00 
denarë. Metoda e pagesës do të bëhet në bazë të PP 50 
formular, në llogarinë:  
 
Për pagesë në MKD-numri i llogarisë 
 
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë-numri i 
xhirollogarisë 100000000063095 
Llogaria e pagur – 78101 41165 63013 
Numri tatimor dhe programi -724125 00  
 
Ofertat duhet të paraqiten në adresën e mëposhtme: 
Adresa: Komuna Saraj 
Numri në katë/zyra: arkivi  
Numri postal: 1000 
Republika e Maqedonisë 
 
Jo më vonë se: nga ora12:00 më 18.05.2018.  
Të gjitha ofertat të jenë me flet garanci të ofertës jo më 
pak se: 250.000,00 
Oferta e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen në 
prani të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të 
vendosin të marrin pjesë në adresën e mëposhtme: 
 
Adresa: Komuna Saraj 
Numri i katit/ Zyra e Mbledhjeve 
Numri postal: 1000 
 
Republika e Maqedonisë 
 
12:00 ora më 18.05.2018

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve 
tjera të lira të nxënësve të shkollave fillore të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014 
dhe Programit vjetor për punë të shkollës për vitin shkollor 2017/2018, SHFK “Shemshevë” f. Shemshevë, 
Komuna e Jegunovcës, në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për grumbullimin  e ofertave për realizim të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira (furnizim 

i ndashëm)  
 

1. Ekskursion njëditor për 60 nxënës të klasës së tretë. 
Drejtimi i udhëtimit: nisje nga Shemsheva në ora 8 – Shkup, kthimi nga Shkupi në ora 16:00. 
2. Ekskursion njëditor për 87 nxënës të klasës së gjashtë dhe klasës së nëntë.  
Drejtimi i udhëtimit: nisje nga Shemsheva në ora 8 – Tetovë – Gostivar – Kërçovë – Ohër, kthimi nga Ohri në 
ora 19:00. 
3. Ekskursion treditor për 19 nxënës. 
Drejtimi i udhëtimit: nisja nga f. Zhillçe në ora 8 – Tetovë – Gostivar – Kërçovë – Ohër/dy bujtje/- Ohër – 
Kërçovë – Gostivar – Tetovë – Zhillçe kthimi në ora 20:00.  
Oferta duhet të përmbajë: 
- çmimi individual dhe i përgjithshëm i shërbimit (akomodimi, transporti dhe ushqimi); 
- kushtet për akomodim, meny për ushqim dhe transport; 
- sigurim të posa, të nxënësve; 
- mënyra e pagesës; 
- guidë, numër të mësimdhënësve dhe mjeku; 
- kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale. 
 Realizimi i ekskursionit nën pikën 1 dhe 2 është në periudhë prej më 10-15 maj -2018, ndërsa nën pikën 3 

është në periudhë prej më 20-30- maj të vitit 2018. 
 
KRITERET PËR LIDHJE TË MARRËVESHJES  

-  Ofertuesi të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të 
veprimtarisë përkatëse turistike (A licencë); 

- Ka të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku tri ekskursione për nxënësit dhe aktivitete tjera të lira në 
tri vitet e fundit; 

- Përmbushë kushtet për udhëtim të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion 
rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve.  

Për të dëshmuar kushtet minimale, ofertuesi duhet të parashtrojë: 
- Dokument për veprimtari të regjistruar si dëshmi se është i regjistruar si subjekt fizik ose juridik për 

kryerje të veprimtarisë turistike; 
- Dëshmi për realizim të suksesshëm të së paku tri ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira 

në tri vitet e fundit; 
- Dëshmi për kushte të plotësuara për transport të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në 

komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e 
fëmijëve.  
 (Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara nga ofertuesi me shenjë “të besueshme 
me origjinalin”). 

Oferta e ofertuesit që nuk përmbushë kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e 
papranueshme. 

Kriteri për ndarje të marrëveshjes për furnizim të shërbimit – realizim të ekskursioneve për nxënësit do të 
jetë çmimi më i ulët i ofruar. 

Në kushtet e ofertës nuk duhet të ketë zgjidhje alternative, kushtet duhet të jenë saktësisht të përcaktuara pa 
mundësi për t’u ndryshuar. 

Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Ofertat të parashtrohen deri në arkivin e SHFK “Shemshovë”, Shemshovë ose përmes postës në adresën 

SHFK “Shemshovë”, f. Shemshovë me shenjë “Për Komisionin për grumbullimin e ofertave”.  
Hapja e ofertave do të realizohet nga ana e Komisionit për realizim të ekskursioneve.  

 
            Komisioni për grumbullimin e ofertave me shkrim  

Kryetar: 
                 Abib Nuhiu  

Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë

SHPALL

Kërkesë për marrjen e A lejes së integruar ekologjike për Fabrikën për prodhimin e
biodizelit – FAME, rr. 8 nr. 2B, komuna e Ilindenit

Dorëzues i kërkesës:
MAKPETROL

Koordinatat e lokacionit sipas sistemit nacional koordinativ:

Personi për kontakt:

Filip Swonson,

Kategoria e instalacionit:
4. Industria kimike
4.1 e kemikateve bazike organike si që janë:
b) hidrokarbonatet

Lloji i aktivitetit:

afat
prej 15 ditëve

në afat prej 30 ditëve



I pranishëm prej mëse dyzet vi-
tesh në letrat shqipe, Gani Bytyçi
hyn në grupin e atyre krijuesve që
nuk shpejtojnë të publikojnë libra
por vazhdojnë veprën e tyre edhe
kur janë jashtë fokusit të publikut.
Dëshmi për këtë pohim kemi fak-
tin se ai librin e tij të parë me tregi-
me „Makth“ e ka publikuar pas një
kohe kaq të gjatë të marrjes me
letërsi. Dhe, se ky libër ka tërhequr
vëmendjen e publikut lexues dhe
kritikës u pa edhe në mbrëmjen e
mbajtur në Winterthur më 14 prill,
në organizim të Ansamblit „Trojet“.

Një numër i konsiderueshëm
artdashësish, krijuesish dhe miqsh
të autorit po merrnin pjesë në

mbrëmjen ku promovohej vëllimi
i tregimeve „Makth“ i Gani Bytyçit.
Gani Bytyçi ndonëse më gjatë mer-
ret me letërsi, në njëzet vitet e fun-
dit më tepër është imponuar me
artin pamor, gjegjësisht me pik-
turën e tij.

Një vështrim shterrues mbi li-
brin e Bytyçit e ka lexuar dhe ko-
mentuar krijuesi dhe kritiku letrar,
Shefqet Dibrani. Ai ka vënë në
fokus të vështrimit të tij në veçan-
ti guximin krijues por edhe qytetar
të autorit, i cili në një kohë të
ankthshme, si ajo e viteve 1981-
1986 ka shkruar dhe botuar tregi-
me që sfidonin fuqishëm „të vër-
tetën“ zyrtare e të frikshme të
kohës në Kosovë.

„Tregimet e Gani Bytyçit, të
mbledhura e botuara në librin
“MAKTH”, artikulojnë zhvillimet
politike e shoqërore në vitet, kur
ato janë publikuar. Tregimet kanë
mënyrën dramatike të rrëfimit,
nëpërmjet një figuracioni të rrallë,
që na kthen në atë situatë e në ato

rrethana, duke na e paraqitur atë
kohë, të qartë e të prekshme si në
shuplakë të dorës, veçse këtu ajo
gjendje na përshkruhet në një
mënyrë figurative e krejt artistike,
nga një penë e mprehtë, e cila me
guximin intelektual, qysh në atë
kohë, paska trajtuar tema për si-
tuatën e vështirë që kalonte vendi
ynë, një situatë dramatike e atij
realiteti, që lidhej drejtpërdrejt me
përpjekjen për ekzistencën dhe
mbijetesën e qenies shqiptare“,
shkruan Dibrani në vështrimin e
tij, duke u ndalur pastaj në disa
nga tregimet më përfaqësuese të
Gani Bytyçit, që për „lëndë të parë“
kanë kohën e përmendur.

Shefqet Dibrani ka lexuar edhe
pjesë nga vështrimet e dy kritikëve
tjerë që janë marrë me librin e
Gani Bytyçit: Sylejman Dërmakut
dhe Faik Shkodrës, të cilët po ash-
tu kanë vënë në pah guximin
krijues të autorit të librit „Makth“
dhe sigurisht, nivelin artistik për-
mes të cilit lënda jetësore është

sjellë në trajtë tregimesh, gjegjësi-
sht të librit. Po ashtu ai ka pëer-
mendur edhe dy shkrimtarë dhe
kritikë tjerë, Besnik Mustafaj dhe
Xhemal Ahmeti,  të cilët kanë shk-
ruar me vlerësim të lartë për librin
e Bytyçit.

Para publikut është prezantuar
edhe vetë autori, i cili ka falënde-
ruar organizatorin dhe të pranish-
mit për nderimin e bërë. Ai në
veçanti është shprehur mirënjohës
për vlerësimin e lartë që i është
bërë nga referuesi i mbrëmjes,
Shefqet Dibrani.

„Unë mendoj se kur një krijues
e vlerëson dhe e çmon veprën e
tjetrit, kjo është fisnikëri dhe një
ndjenjë shumë miqësore, është
virtyt, si rasti i mikut tim Shefqet
Dibrani, sonte këtu. Ndaj edhe unë
i kam marrë si të tilla fjalët dasha-
mirëse dhe vlerësimet e larta që
më kanë bërë miqtë e mi shkrim-
tarë, kritikë e studues të letërsisë“,
ka thënë veç tjerash Gani Bytyçi. 

(Albinfo.ch)

Ish-drejtori i FBI-së
boton libër

Ka dalë në treg libri i ish-drejtorit të FBI-së Xhejms
Komej, një libër pak a shumë i ngjashëm me atë të
Majkel Wolf, ku flitet për prapaskenat, për politikat
jo të mira të Trump dhe dëshirën e tij të madhe për
të pasur një besnik të madh në kabinetin e tij, që nuk
ia plotësoi dot Xhejms Komej. Libri “Një besnikëri e
lartë, të vërteta, gënjeshtra dhe lidershipi” u nxor
në treg të marten në SHBA. Libri ka qënë ndër më të
kërkuarit në Amazon javët e fundit dhe dalja e tij në
treg vjen pasi presidenti Donald Trump, stafi i shtë-
pisë së bardhë dhe komiteti Kombëtar Republikan
rriten sulmet me fjalë ndaj Komejt, i cili e quajti në
një intervistë Trumpin si një udhëheqës moralisht të
papërshtatshëm. Ndërsa Trump thotë se Komej
është drejtori më i keq që ka pasur ndonjëherë histo-
ria e FBI-së. Ndërkohë në libër Komej e cilëson
Trump si një bos mafioz, dhe thotë se presidenca e
tij ka marrë tiparet e “zjarrit në pyll”.

Në kuadrin e përgatitjeve për pjesë-
marrjen në Eurosong 2018, Rtsh është gati
të bëjë lançimin e CD-së zyrtare të Këngës
që do të përfaqësojë Shqipërinë në këtë
event.  Pas një pune disa mujore me përga-
titjen në Belgjike në ICPstudios  me pro-
ducentin Jim Lowe për audion e këngës dhe
lançimit me sukses të video klipit të këngës,
tashmë është rradha e lançimit të CD-së
promovuese të Shqipërisë për Eurosong
2018, njofton TVSH. “Mall”, nga Eugent Bu-
shpepa, tashmë po promovohet në disa
prej qyteteve më në zë të Europës . Johona
e suksesit të interpretimit në turin promo-
vues, konkretisht në Amsterdam ka kaluar
çdo pritshmëri, pasi vlerësimet janë maksi-
male. Zeri i tij briland dhe i fuqishëm ka

rrëmbyer duartrokitjet dhe entuziazmin e
publikut. Ky edicion i 63-të i festivalit euro-
pian të këngës, Eurovision Song Contest
2018, do të mbahet në Lisbonë të Portuga-
lisë në datat 8, 10 dhe 12 maj, Shqipëria do
të performojë në natën e parë gjysmëfina-
le, 8 maj 2018. Në skenë sëbashku me Eu-
gent Bushpepën do të jenë backvokalistët
Greta Radovani dhe Erinda Agolli, si dhe
instrumentistët Denis Hima, Besnik Nikol-
li dhe Gerti Himado. I sapo kthyer nga Hol-
landa në turin e fundit promovues, Eugent
Bushpepa e ka pritur me shumë entu-
ziazëm prezantimin e CD-së, i cili është rea-
lizuar për pjesën grafike nga Radio Televi-
zioni Shqiptar në bashkëpunim me
Fotografin Renuar Locaj.

Gani Bytyçi promovohet
si tregimtar në Zvicër
„Unë mendoj se kur një
krijues e vlerëson dhe e
çmon veprën e tjetrit, kjo
është fisnikëri dhe një
ndjenjë shumë miqësore,
është virtyt, si rasti i mikut
tim Shefqet Dibrani, sonte
këtu. Ndaj edhe unë i kam
marrë si të tilla fjalët
dashamirëse dhe vlerësimet
e larta që më kanë bërë
miqtë e mi shkrimtarë,
kritikë e studues të letërsisë“,
ka thënë veç tjerash Gani
Bytyçi

Eurosong, lançohet CD-ja
zyrtare e këngës “Mall”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dy të mbijetuar të Holokaustit
dhe një ish-anëtar i rezi-
stencës polake kanë ngritur
padi kundër një shtëpie bo-
tuese, e cila sipas tyre ka
qarkulluar libra të cilat lavdë-
rojnë Adolf Hitlerin.Padia e
tyre kundër botuesit Katmar
Gdansk lidhet me dy libra pro-
pagandistike të bashkëpunë-
torit belg të nazistëve,
njëherësh oficer i SS, Léon De-
grelle: “Shekulli i Hitlerit” (në
dy vëllime) dhe “Hitleri de-
mokrat.”
“Glorifikimi i nazizmit dhe
mohimi i Holokaustit është
një vepër penale në Poloni,
dhe në teori mund të ndiqet
penalisht, por në praktikë
prokurorët kanë vepruar jo në
mënyrë efektive  në shumicën
e rasteve”-shpjegon për AFP,
Wojciech Kozlowski, një
avokat i cili punon për firmën
ligjore ndërkombëtare Den-
tons. Ky është rasti i parë që
një gjykatë civile në Poloni
shyrton një çëshje të tillë”, sh-
toi Kozlowski, i cili ka dekla-
ruar se prokurorët kanë
hedhur poshtë një padi të më-
parshme kundër botuesit në
fjalë. Ankuesit argumentojnë
se librat janë më shumë pro-
pagandë naziste sesa doku-
mente historike, por parash-
truesit ankohen se këto
botime ndikojnë në dinjitetin
e tyre si njerëz që duruan
vuajtje të tmerrshme në push-
timit nazist të Polonisë.
Një zëdhënës i botuesit mohoi
kategorikisht çdo simpati me
të djathtën ekstreme, duke si-
guruar që këto botime japin
vetëm një pamje të mentalite-
tit nazist. Librat nuk u botuan
për të “vlerësuar Hitlerin, por
për të treguar fytyrën e vërtetë
të gjermanëve, dhe sjelljen e
tyre ndaj Hitlerit”-thotë Angie
Ribes. Ai shtoi se ideologjia
naziste dënohet në mënyrë
eksplicite në një shënim të bo-
tuesit.

Botuesi
polak paditet
për dy libra
që flasin mbi
Hitlerin



Kampionati shqiptar nuk ka
treg, pasi futbollistët shqiptarë e
kanë shumë të vështirë të luajnë
në kampionatet evropiane. Pasa-
porta është “gabimi” kryesor i loj-
tarëve me origjinë shqiptare, pasi
cilësohen si ekstrakomunitarë ja-

shtë dhe nuk janë të një niveli
shumë të lartë. Në kushte të tilla,
vështirësitë për të gjetur ekipe janë
shumë të mëdha. Vitet e fundit,
Skënderbeu ka bërë mirë në
merkato, pasi ka shitur shumë loj-
tarë për shifra të kënaqshme.

Skuadra korçare ka shitur
Olajinkan, Latifin, Abazajn dhe Be-
rishën për shifra të kënaqshme,
ndërsa nuk është vetëm ekipi
korçar që ka shitur lojtarë, pasi Vl-
laznia, Partizani dhe Dinamo kanë
pasur përfitimet e tyre në shitjen e
futbollistëve. Ata nuk kanë dalë pa
gjë, po ashtu dhe Teuta që ka fi-
tuar nga shitja e Emilano Vilës.

Nëse rikthemi në fillimet e demok-
racisë, kujtojmë kalimin e Sulej-
man Demollarit nga Dinamo te Di-
namo Bukuresht, si një nga
transferimet e para të futbollit sh-
qiptar. Historia më e veçantë ka
qenë ajo e Altin Rraklit nga Besa te
Fraiburg, shqiptari u shit në vitin
1992 për një autobus dhe unifor-
mat e ekipit, çmenduri!
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Lista e futbollistëve që kanë lënë 
kampionatin shqiptar me shifrat më të majme:

1. Peter Olayinka – 1.1 milionë euro; nga Skënderbeu te Gent 
2. Liridon Latifi, 1 milion euro; nga Skënderbeu te Akademia Puskas
3. Kristal Abazaj – 750 mijë euro; nga Skënderbeu te Anderleht
4. Hamdi Salihi – 500 mijë euro; nga Vllaznia te Panionis 
5. Ilion Lika – 500 mijë euro, nga Elbasani te Terek Grozny
6. Erjon Bogdani 450 mijë euro, nga Partizani te Gençlerbirligi
7. Elis Bakaj – 250 mijë euro; nga Dinamo te Dinamo Bukuresht
8. Bernard Berisha 250 mijë euro, nga Skënderbeu te Anzhi
9. Emiliano Vila – 225 mijë euro; nga Teuta te Dinamo Zagreb
10. Ylber Ramadani – 200 mijë euro; nga Partizani te Vejle BK
11. Klodian Duro 158 mijë euro; nga Partizani te Arminia Bielefeld
12. Bekim Balaj 150 mijë euro; nga Vllaznia te Gençlerbirligi
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Ish-kampioni i botës në peshat
e rënda, britaniku Tajson Fury do të
rikthehet në ring më datën 9 qer-
shor (në Mançester), derisa është
bërë i ditur edhe rivali i tij. Në fakt

mediat britanike kanë bërë me dije
të mërkurën në mbrëmje se nga
tre kandidat që ishin, kundërshta-
ri i ish-kampionit të botës do të
jetë një boksier shqiptar. Fjala
është për Sefer Seferin nga Gosti-

vari, i cili fitoi garën
me Xhon Marrej dhe
Shannon Briggs me
çka më 9 qershor do
të sfidon Furyn. Një
moment historik
për boksin shqiptar
por edhe për vetë
Seferin, vëllain e
Nuri Seferit. Seferi
është një boksier
që duelon në pe-
shën “cruiserwei-
ght” , dhe që ka

dueluar vetëm një herë në peshën
e rëndë. Ai ka dueluar ndaj Manuel
Çarr në vitin 2016 në peshën e
rëndë dhe është mundur për titul-
lin e kategorisë "WBA Regular".
Ndryshe, boksieri me prejardhje
nga Gostivari, në karrierë ka zhvil-

luar 24 lufta, ka 23 fitore (21 me
nokaut ) dhe vetëm 1 humbje.  Në
anën tjetër, Fury nuk duelon që
prej nëntorit të vitit 2015, kur mori
titujt kampionë bote në peshat e
rënda në kategoritë "WBA", "IBF",
"IBO", "WBO" dhe "Ring Magazine"
ndaj Vladimir Klitçko. Pasi u anu-
lua dy herë revanshi ndaj ukraina-
sit, boksieri britanik doli pozitiv me
kokainë, u pezullua dhe iu hoqën
titujt kampionë bote. Trajneri i
Fury, Ben Davison, duke folur për
rivalin e ardhshëm të britanikut
tha: “Ne kemi përzgjedhur dikë që
është në gjendje të duelojë ndaj
Tajson. Kemi pasur disa ide para
se të vendosim. Na duhej një bok-
sier që i përshtatet tipit të boksimit
të Fury dhe Seferi është njëri prej
tyre”, tha Davison. 

Latifi në
Tiranë për ta
promovuar
UFC-në
Sportisti me famë botërore Ilir
Latifi do të jetë së shpejti në Ti-
ranë për një turne promovues
të MMA. Kampioni i peshave të
rënda në Suedi dhe profesionist
që prej vitit 2008 vjen për herë
të parë në Shqipëri. Sporti i
MMA ka filluar të përhapet me
shpejtësi në të gjithë botën dhe
nëse flitet për disiplina lufta-
rake siç është MMA, patjetër që
mes tyre ka edhe emra shqip-
tarësh. E një prej më të njohur-
ve është Ilir Latifi, i lindur në
Malme të Suedisë, por me
orgjinë nga Kosova. Kampioni
më famë botërore do të jetë në
Tiranë nga 27 prill deri në 2
maj, për të zhvilluar një vizitë
zyrtare, për të promovuar më
tej sportin e MMA. Ilir Latifi
vjen për herë të parë ën Shqipë-
ri dhe gjatë vizitës së tij disa di-
tore pritet të takohet me kreun
e Bashkisë së Tiranës, Erion Ve-
liaj, ndërsa do të zhvillojë edhe
disa stërvitje demonstrative me
sportistë dhe të rinj të apasio-
nuar të këtij sporti. Latifi është
një kampion i njohur i peshave
të rënda në Suedi dhe si profe-
sionist i këtij sporti që nga viti
2008, ai ka marrë pjesë në tur-
nir të rëndësishëm si "Shark Fi-
ghts, Rumble of The Kings", dhe
"GLORY". Që prej muajit shkurt
të këtij viti Ilir Larifi mban ven-
din e 4 në renditjen e peshave
gjysmë të rënda në divizionin
UFC. Ilir Latifi vazhdon traditën
e familje së tij, pasi i vëllai i tij
Arben Latifi, i njohur ndryshe si
“The King” është një prej pio-
nierëve të MMA në Suedi dhe
brezi i zi i Jiu-jitsu braziliane.
Ilir Latifi e ka nisur karrierën e
tij si mundës, për t’u spostuar
më pas me ndikimin e madh
edhe të të vëllait drejt MMA. Ai
numëron dhjetëra ndeshje në
arenën ndërkombëtare dhe
shumë tituj të fituar mes të ci-
lave edhe dy tituj kampion i
Suedisë në mundje. Ilir Latifi i
lindur nga një familje emi-
grantësh nga Kosova është rri-
tur në lagjen Rosengard në
Malme, vend në të cilin është
rritur edhe shoku i tij i fëmijëri-
së Zlatan Ibrahimoviç.

MOMENT HISTORIK PËR BOKSIN SHQIPTAR

Seferi, kundërshtar 
i Tajson Fury

Boksieri shqiptar nga
Gostivari, Sefer Seferi,
do të jetë kundërshtar i
ish-kampionit të botës
në peshën e rëndë,
britanikut Tajson Fury,
më 9 qershor në
Mançester. Seferi,
njihet me nofkën
‘The Real Deal’, dhe
ka pasur meçe në
Gjermani, Austri,
Zvicër, Maqedoni dhe
Kosovë, por kurrë në
Britani. Ai është pjesë
e "BoxRec", dhe është i
dyti më i mirë në
peshën e tij pas vllahut
të tij Nuriut

NGA OLAJINKA E BALAJ E DERI TE AUTOBUSI I RRAKLIT 

Transferimet më të shtrenjta nga Kampionati i Shqipërisë
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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

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

 
 

Çerdhja publike për fëmijë Srniçka e Komunës së Aerodromit në Qytetin e Shkupit 
Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014; 199/2014 dhe 27/2016), nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie 

pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015 – tekst i pastruar; 27/2016), nenit 143 paragrafi 3 pika 1 e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013; 12/2014; 
44/2014; 144/2014; 10/2015; 25/2015; 150/2015; 192/2015; 27/2016) dhe Rregulloren për elementet e domosdoshme të shpalljes publike për plotësimin e vendit të punës në 
sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe formës, përmbajtjes dhe mënyrës së udhëheqjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të 
pavërteta gjatë punësimit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 34/2015), ÇPFKA SRNIÇKA – Shkup publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE NR. 02/2018 

Për punësim për kohë të pacaktuar të 3 (tre) personave – ofrues të shërbimeve dhe 1 (një) person teknik-ndihmës për vendet e punës në vijim: 
 

1. DE  0303 G01 001 – Përkëdhelës niveli I – 1 (një)  realizues 
Kushtet e përgjithshme 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën 

dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, 
moskujdese dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër 
penale të grupit të veprave penale kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 

Kushtet e posaçme 
- Të mbaruar arsim të mesëm katër vjeçar dhe licencë valide për përkdhelës 
       -      Përvojë pune: me ose pa përvojë pune 
Orari i punës 
- Ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte 
- Orë të punës në javë 40 orë 
- Orari i punës prej ora 13:30 -21:30 
Neto shuma e pagesës në të holla: 14.772,00 denarë 
2. DE  0303 V01 001 – Edukator për fëmijë prej moshës 2-6 vjeçare niveli I – 

2 (dy) realizues 
Kushtet e përgjithshme 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën 

dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, 
moskujdese dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër 
penale të grupit të veprave penale kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 

Kushtet e posaçme 
-      edukator për fëmijë mbi moshën dy vjeçare deri në moshën gjashtë vjeçare, 

gjegjësisht deri në nisjen për në shkollë fillore – profesor i diplomuar për edukim 
parashkollor, edukator i diplomuar për fëmijë deri në moshën parashkollore dhe 
pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 240 kredi të arritura sipas SETK 
ose arsim sipëror të mbaruar të shkallës së VII/1 ose arsim të lartë të mbaruar 
përkatës për edukator dhe licencë valide për edukator 

-   Përvojë pune: me ose pa përvojë pune 
Orari i punës 
- Ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte  
- Orë të punës në javë 40 orë  
- Orari i punës prej ora 13:30 -21:30 
Neto shuma e pagesës në të holla: 19.581,00 denarë me arsim sipëror / 18.514,00 

denarë me arsim të lartë  
3. DE  0404 04 001 – Enëlarëse/Shërbyese niveli IV – 1 (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën 

dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, 
moskujdese dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër 

penale të grupit të veprave penale kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të 
shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 

- Kushtet e posaçme 
- Arsim fillor/të mesëm të mbaruar  
- Përvojë pune: me ose pa përvojë pune  
Orari i punës 
- Ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte 
- Orë të punës në javë 40 orë 
- Orari i punës prej ora 13:30 -21:30   
Neto shuma e pagesës në të holla: 12.000,00 denarë 
VËREJTJE: Në pajtim me planin vjetor për punësim të ÇPFKA SRNIÇKA – Shkup 

për vitin 2018, punësimet parashihen për gjithsej 1 (një) maqedonas/e për persona 
ndihmës teknik.   

Afati për paraqitje është 5 ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit të 
shpalljes, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve të punës pas kalimit 
të afatit për paraqitje. 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për punësim me 
bashkëngjitje të dokumentacionit në nevojshëm në vijim: 

-diplomë/dëftesa për arsimin e mbaruar përkatës – origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter;  

-certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë të mjekut; 
-deklaratë të shkruar me dorë nga kandidati se njeh gjuhën maqedonase dhe 

alfabetin e saj cirilik; 
-dëshmi nga gjykata kompetente se kandidatit nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 -dëshmi nga gjykata kompetente se kandidatit 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, moskujdese dhe keqtrajtim të personit të mitur 
ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave penale kundër lirisë 
gjinore, pavarësisht të sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është 
përcaktuar sjellje diskriminuese; 

-licencë valide për përkëdhelës – origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (vlen 
vetëm për kandidatët të cilët konkurrojnë për vendin e punës nga pika 1 – 
Përkëdhelës niveli I;  

-licencë valide për edukator - origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (vlen vetëm 
për kandidatët të cilët konkurrojnë për vendin e punës nga pika 2 - Edukator për 
fëmijë prej moshës 2-6 vjeçare niveli I; 

-licencë valide për bashkëpunëtor profesional – origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter (vlen vetëm për kandidatët të cilët konkurrojnë për vendin e punës nga pika 4– 
Motër e lartë medicinale niveli I; 

Fletëparaqitjen për punësim kandidatët mund ta marrin nga drejtoria e ÇPFKA 
SRNIÇKA – Shkup në adresën në vijim: bul. “Jane Sandanski” nr. 29A – Shkup. 

Fletëparaqitjen për punësim me dokumentacionin e nevojshëm kandidatët duhet ta 
dorëzojnë në formë letër deri në arkivin e ÇPFKA SRNIÇKA – Shkup ose përmes 
postës në adresën në vijim: 

ÇPFKA SRNIÇKA – Shkup 
bul. “Jane Sandanski” nr. 29A – Shkup 
(me shenjë: “Për shpallje publike nr. 02/2018”) 
Personi për kontakt – Janko Ralev tel. 072-247-508. 
Kandidatët janë të obliguar që të dorëzojnë të dhëna të precize dhe të sakta. 
Selektimin dhe intervistën e kandidatëve të paraqitur do ta realizojë Komisioni 

kompetent, i formuar për realizim të procedurës për punësim. 
Kandidatët e paraqitur do të informohen në kohë për kohën dhe vendin e mbajtjes 

së intervistës. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentacionet e dorëzuara pas afatit, të pakompletuara dhe 

jo të plota nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit. 
ÇPFKA SRNIÇKA – Shkup

Nr. 24-4555/2 
Data: 17.04.2018  
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) i Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta 
Zyrtare e RM” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve në vijim publikon këtë: 

KUMTESË 
Për organizim të prezantimit publik dhe anketës publike në lidhje me Dokumentacionit 

shtetëror planor urbanistik për shtyllë telekomunikimi në pjesën prej PK 4804/1 KK 

Dibër – jndr  

Komuna e Dibrës  
Sipërfaqja e përfshirjes planore të Dokumentacionit shtetëror planor urbanistik është 0.015 
ha dhe i njëjti gjendet në pjesën jugperëndimore të Dibrës, në afërsi të drejtpërdrejtë të digës 
Shpilje, pjesë e kompleksit të HEC Shpilje. Prezantimi publik dhe anketa publike në lidhje me 
Dokumentacionin shtetëror planor urbanistik do të realizohet me ekspozimin e 
dokumentacionit planor në lokalet e Komunës së Dibrës, ndërsa gjithashtu dokumentacioni 
planor është i mundshëm edhe në sistemin e informacionit e-urbanizam. Anketa publike do 
të zgjasë 5 ditë pune, gjegjësisht prej më 25-04-2018 deri më 02-05-2018. Kumtesa për 
organizim të prezantimit publik dhe anketës publike publikohet në mjetet e informimit dhe 
në sistemin e informacionit e-urbanizam. Në afatin e theksuar, subjektet e interesuara juridike 
dhe fizike nga rajoni i përfshirë me dokumentacionin planor mund të parashtrojnë vërejtjet 
dhe propozimet në listat anketuese, në formë elektronike përmes sistemit të informacionit e-
urbanizam ose në formën me shkrim. Prezantimi publik me prezantim profesional të 
dokumentacionit planor do të mbahet më datë 25-04-2018 (e mërkurë) në ora ]12.30, në 
lokalet e komunës së Dibrës.  

            INSTITUCIONI NACIONAL TEATRI I DRAMËS – SHKUP 
NATIONAL  INSTITUTION  DRAMSKI THEATRE  SKOPJE 

 
Shekspirova 15, 1000 Shkup, R e Maqedonisë; Shakespeare  Str.15, 1000 Skopje, R Macedonia 

tel:+ 389 2 3063 388;3063 453;e-mail: info@dramskiteatar.com.mk 
 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015 dhe 27/16), 
nenit 76 dhe 76-zh të Ligjit për kulturë (Gazeta Zyrtare e RM 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 dhe 11/18) dhe nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik 
(Gazeta Zyrtare e RM 27/2014, 199/2014 dhe 27/2016), dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 0402-216/1 të 
datës 17.04.2018, IN Teatri i dramës Shkup publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
IN Teatri i dramës Shkup, ka nevojë për punësim të një (1) realizuesi për kohë të pacaktuar edhe atë për vendin e punës: 
 

1. Teknik për ton, së paku arsim të mesëm elektroteknik/i përgjithshëm katërvjeçar, gjegjësisht arsim të mesëm 
elektroteknik/i përgjithshëm trevjeçar (40 orë në javë).  
Neto pagesa bazë 21.840,00 den. 

 
Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të dorëzojnë: 
- diplomë/certifikatë për arsim të mbaruar origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- biografi të shkurtë; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- fotokopje të letërnjoftimit. 
Shpallja publike zgjatë 15 ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në arkivin e Teatrit ose në adresën: IN TEATRI I 
DRAMËS – SHKUP, rr. “Shekspirova” nr. 15, 1000 Shkup. 
Për zgjedhjen do të informohen kandidatët e paraqitur. Zgjedhja do të realizohet në pajtim me dispozitat dhe aktet juridike 
të Teatrit. 
Kontakt: 02 30 63 453 – Shërbimi juridik  

IN Teatri i dramës Shkup 
UD. Drejtor 

Sasho Tasevski 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr..167/15), 
neni 60 nga Ligji për  arsim të mesëm (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017 ), neni. 103 nga
Statusi i SHMTK “ Nace Bugjoni“ Kumanovë, pas marrjes së njoftimit për sigurimin e mjeteve financiare nr. 12-1668/2 nga 
22.02.2018 të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, SHMTK “ Nace Bugjoni“ Kumanovë, publikon

Shpallje publike
për krijimin e marrëdhënies së punës të kuadrit mësimor për vitin shkollor 2017/18 më kohë të caktuar për periudhën

deri më 31.08.2018 për mësim në gjuhën maqedone

1. Një mësimdhënës për grup të lëndëve të drejtimit të shëndetësisë në kohë të caktuar për orar të plotë pune , me
fakultet të mbaruar Fakulteti i mjekësisë mjekësi e përgjithshme me pagë neto 21.500,00 denarë.

Kandidati, përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, duhet të plotësojë edhe
kushte të posaçme të parapara me nenin 59 dhe 60 nga Ligji për arsim të mesëm, Normativin për kuadrin arsimor në
Arsimin e mesëm dhe me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në shkollës:

-të ketë të mbaruar studimet përkatëse për arsim.
të ketë të arritur përgatitjen metodike, pedagogjike dhe psikologjike në institucione të akredituara të arsimit të lartë

(për studime jomësimore),
me apo pa provimin profesional,
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
ta zotërojë gjuhën letrare dhe shkrimin e gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi.

Koha e punës për kuadrin mësimor është në ndërrime. Ndërrimi i parë nga ora 7 13 dhe ndërrimi i dytë nga ora
13 19, në përputhje me orarin javor të orëve, koha e punës javore është 20 (njëzetë) orë mësimore, respektivisht 40
(dyzet) orë pune nga e hëna deri të premten.

Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit, ndërsa përzgjedhja do të bëhet në përputhje me
nenin 23 fq 2 nga LMP.
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë me dokumentet e duhura për plotësimin e kushteve drejt në arkiv apo

nëpërmjet postës me adresë SHMTK “Nace Bugjoni” Kumanovë, rr. Bajram Shabani” pn 1300 Kumanovë,me mbishkrim
për shpalljen publike.
Kandidatët që që aplikojnë në konkurs patjetër duhet të paraqiten në shkollë me datën 02.05.2018 në ora 11, ku do të

bëhet verifikimi për zotërimin e gjuhës letrare dhe shkrimit të gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi.
Informata më të detajuara në tel. 031 432 180 ,faks 031 437 321. Personi për kontakt Voisllav Velliçkovski.

Dokumentet e pakompletuara dhe aplikimet jashtë kohës së caktuar nuk do të shqyrtohen.
SHMTK “Nace Bugjoni”

Kumanovë

Rexhep Nuredin nga Tetova me banim ne Suedi kërkon punëtore për shërbime
shtëpiake në vendqëndrimin e tij në Suedi. Të interesuarat duhet të jenë të

moshës 55-65 vjeçare. Kontakt telefoni 071 955 998



Sa herë në botën e futbollit
kemi dëgjuar të flitet për “futbolli-
stë të mbivlerësuar”, për lojtarë që
shumë shpesh janë ngritur në pie-
destal në krahasim me aftësitë që
kanë? Ky artikull merret me krejtë-
sisht të kundërtën. Bëhet fjalë për
futbollistë të nënvlerësuar, por që
kanë fituar një mal me trofe në
karrierën e tyre. Jeni gati? Po e ni-
sim me një ish-lacial

PANDEV (11 trofe) – Praktiki-
sht nuk është përfshirë kurrë në li-
stën e kampionëve të epokës tonë,
por sigurisht që është nënvlerë-
suar shumë në vitet e fundit. Gjith-
sesi, maqedonasi ka fituar 5 trofe
të Kupës së Italisë, 2 Superkupa të
Italisë, 1 titull kampion në Serie A,
1 titull në Çampions Ligë me Inte-
rin, 1 botëror për klube dhe 1 titull
kampion në Turqi.

NAVAS (11 trofe) – Me fanellën
e Mançester Siti ka luajtur plot 183
ndeshje, por nuk është cilësuar
kurrë si një futbollit i rëndësishëm,

edhe pse në karrierën e tij ka marrë
një mal me trofe: 2 Kupa të
Spanjës, 1 Superkupë të Spanjës, 1
Premier Ligë, 2 Kupa të Ligës An-
gleze, 2 Kupa UEFA, 1 Superkupë
UEFA, 1 kampionat evropian dhe 1
kampionat botëror.

OBI MIKEL (13 trofe) – Futbol-
list cilësor, por që kurrë nuk është
dashur nga tifozët, sidomos nga
ata që Chelsea, pavarësisht se ni-
geriani në karrierën e tij ka fituar 1
Çampions Ligë, 1 Europa League, 4
Kupa të Anglisë, 2 Kupa të Ligës
Angleze, 1 Superkupë Angleze, 2
trofe të Premier Ligë, 1 Kupë të
Afrikës dhe një medalje bronzi në
“Rio 2016”.

O’SHEA (14 trofe) – Sigurisht
një nga futbollistët më të nënv-
lerësuar në historinë e Mançester
Junajtedit, por njëkohësisht në nga
ata që kanë fituar më shumë. Në
karrierën e tij ka çuar në shtëpi, 5
trofe të Premier Ligë, 1 Kupë të An-
glisë, 3 Kupa të Ligës, 4 Superkupa
të Anglisë, 1 Çampions Ligë dhe 1

botëror për klube.
KAMBIASSO (15 trofe) –

Shumë i dashur për tifozët e Interit,
por që asnjëherë nuk ka marrë
elozhet që meritonte. Ka fituar 15
trofe në karrierë, në katër vende të
ndryshme të botës: Argjentinë,
Spanjë, Itali e Greqi, mes të cilëve
një Çampions Ligë me zikaltërit.

PIZARRO (19 trofe) – Është nga
viti 1999 që vetëm shënon. Është
golashënuesi i huaj më i mirë i
kampionatit gjerman dhe
njëkohësisht golashënuesi i pestë
më i mirë në historinë e Bundesli-
ga me 191 gola të realizuar. I hesh-
tur, por jashtëzakonisht vendim-
tar. Në karrierën e tij ka fituar 6
tituj në Bundesligë, 5 Kupa të Gjer-
manisë, 2 Kupa të Ligës Gjermane,
1 Superkupë të Gjermanisë, 1 Kupë
Interkontinentale, 1 Botëror për
Klube dhe 1 Çampions Ligë. Aspak
keq apo jo?

FERNANDINJO (21 trofe) – Ai
futet në listën e atyre futbollistëve
me sy mbyllur. Me siguri bie më

pak në sy se shokët e ekipit, por
është me të vërtetë thelbësor për
Mançester Siti të Pep Guardiola.
Vetëm pak ditë më parë fitoi tro-
feun e dytë në Premier Ligë, që ia
shton 19 trofeve që kishte fituar më
parë: 6 kampionate në Ukrainë, 4
Kupa të Ukrainës, 3 Superkupa të
Ukrainës, 3 Kupa të Ligës në Angli,
1 Kupë UEFA, 1 kampionat dhe 1
kupë në Brazil.

MAKSVELL (37 trofe) – Me
shumë mundësi një nga futbolli-

stët që ka fituar më shumë në hi-
storinë e futbollit. Emri i tij ndo-
shta është harruar nga tifozët, por
sa shumë që ka fituar braziliani… 2
Kupa në Brazil, 2 tituj në Holandë,
2 Kupa në Holandë, 3 tituj në Serie
2, 2 Superkupa në Itali, 2 tituj në La
Liga, 3 Kupa të Spanjës, 4 tituj në
Francë, 4 Kupa të Ligës në Francë, 4
Kupa të Francës, 4 Superkupa të
Francës, 1 Çampions Ligë, 2 Su-
perkupa UEFA, 2 botërore për klu-
be.

“Daily Mail” shkruan se Barcelona është në
pritje të së ardhmes së Entoni Martial. Sulmue-
si francez i Mançester Junajted e ka humbur
vendin e tij të titullarit gjatë gjithë sezonit,
veçanërisht që nga ardhja e Aleksis Sançez, i cili
e ka bërë atë të ndryshojë krahun, nga e maj-
ta në të djathtë. Me Aleksis dhe Lukaku si star-
tues të padiskutueshëm, ai duhet të ndajë mi-
nutat me Lingard dhe Markus Rashford, prania
e të cilëve në ekip duket se rritet sezonin e ardh-
shëm. Lojtari francez nuk është i lumtur që e ka
humbur praninë në ekipin e Hoze Murinjos
dhe në Angli mendojnë se ai është kandidati

kryesor për t’u larguar nga “Old Trafford”.
Ndërkohë, gazeta britanike në fjalë siguron se
katalanasit tashmë janë interesuar për Martial,
të cilin e shohin si një përforcim të mundshëm
në rastin e dështimit të opsionit të Ousmane
Dembele, i cili përfundoi verën e kaluar te
Barça, por nuk ia ka dalë ende të tregojë veten.
Klubi gjigand katalanas është gati të paguajë
70 milionë euro për francezin. Nga ana tjetër,
disa media thonë se Arsenali do të mundohej
të kontaktojë lojtarin, i cili ka një kontratë deri
në vitin 2019, edhe pse klubi i tij rezervon një
opsion rinovimi për një vit tjetër.

Mesfushori i Totenhemit,
Mousa Dembele, ka gjasa të
largohet drejt Kinës në
merkaton e kësaj vere, sipas
“The Independent”. 30-
vjeçari ka edhe një sezon të
mbetur në kontratën e tij
me “Suprs”, ndërsa bisedi-
met e rinovimit janë duke u
zvarritur Kështu, Totenhemi
është i hapur për mundë-
sinë e shitjes së tij, këtë verë.
Një lëvizje në Kinë konside-
rohet si opsioni më i pëlqye-
shëm, sepse klubet andej

mund të ofrojnë tarifën që
kërkon Totenhemi për ta
shitur ndërkombëtarin e
Belgjikës. Dembele mbush
31 vjeç në korrik dhe, pas se-
zonit të tij të tetë në futbol-
lin anglez, është i interesuar
të provojë një ligë të re. Ai
ka të ngjarë të ketë oferta të
freskëta nga Kina dhe Seria
A. Siç raportohet nga “Daily
Mirror” këtë mëngjes, To-
tenhemi do t’i dëgjojë ofer-
tat për Dembele këtë verë.
Maurisio Pokettno mbetet

një tifoz i madh i Dembele,
duke e përshëndetur atë si
një “gjeni” në këtë sezon, por
edhe duke thënë se ishte në
nivel me Ronaldinjon dhe
Diego Maradonën, si lojtari
më i talentuar, me të cilin ka
punuar ndonjëherë.

Verën e kaluar tifozët e
Milanit kanë ëndërruar gjatë
për blerjen e një sulmuesi
me klasë të lartë. Në fund
erdhën Kaliniç dhe Andre Sil-
va, të cilët kanë shënuar
vetëm shtatë herë në kam-
pionat. Numra jo për t’u
mburrur. Është e qartë se kë-
tij ekipi i mungon një sul-
mues i aftë për të shënuar
20-25 gola në kampionat,

ndaj një identikit për këtë rol
është Andrea Belotti. Një fut-
bollist i hulumtuar që verën e
kaluar, kur presidenti i Tori-
nos, Kairo, vendosi se nuk
ishte ende koha për t’u ndarë
prej tij. Në konferencën për
shtyp, Xhennaro Gattuso nuk
ka kursyer asnjë falënderim
për ish-sulmuesin e tij, edhe
pse e ka trajnuar për pak
kohë, në Palermo. “Mbaj
mend që kemi shkuar për ta
parë atë, unë dhe Perinetti,
kur Belotti luante me Albino-
leffe. Unë isha i befasuar, pasi
Shevçenko është lojtari si ai,

që më ka bërë përshtypje më
shumë. Asokohe nuk po ka-
lonte një kohë të lumtur, por
kur është në formë, Belotti
mund të jetë shkatërrues”. Ni-
sur nga kjo deklaratë, kush e
di se në muajt e ardhshëm,
Milani mund t’i tikthehet ten-
tativës për marrëveshjen me
klubin “granata”, teksa klau-
zola aktuale është 100 mi-
lionë euro vetëm për tregun e
huaj. Megjithatë, gjërat ndry-
shojnë dhe paratë mund të
sigurohen nga një sakrificë,
siç është shitja e Donnarum-
ma.

Maksvell me shumë mundësi një nga futbollistët që ka fituar më shumë
në historinë e futbollit. Emri i tij ndoshta është harruar nga tifozët, por sa
shumë që ka fituar braziliani

Tetë futbollistët më të
nënvlerësuar të historisë

Barça përgatit 70 milionë euro për Martial Dembelen e joshin milionat e Kinës

Gattuso ”thërret” Belottin

21SPORT
Koha, e enjte 19 prill, 2018 

Republika e Maqedonisë 
Komuna e Sopishtes

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

Nr. i procedurës: 12654
nr. 28 54/17 e datës 13.04.2018

LAJMËRIM
Për organizim të Anketës publike dhe prezantimit publik në lidhje me Projektit arkitektonik urbanistik për
objekt me qëllim A1 banim në shtëpi banesore në PK 881 dhe pjesë të PK 943/9 KK Sopishte ndr., Komuna
e Sopishtes.
Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për Projektin arkitektonik urbanistik për objekt me qëllim
A1 banim në shtëpi banesore në PK 881 dhe pjesë të PK 943/9 KK Sopishte ndr., Komuna e Sopishtes.
Përfshirja planore e dokumentit Projekti arkitektonik urbanistik për objekt me qëllim A1 banim në shtëpi
banesore në PK 881 dhe pjesë të PK 943/9 KK Sopishte ndr., Komuna e Sopishtes.është me sipërfaqe prej
4326.8 m2.

1. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e Komunës
Sopishte më datë 23.04.2018 në ora 10.00.

2. Anketa publike do të zgjasë deri më 27.04.2018, në bazë të nenit 51 paragrafi 10 të Ligjit për
planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 44/15,
193/15 dhe 31/16).

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

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

Stefçe Trpkovski

Publicitet

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



Vendimi i Ernesto Valverde për
të bërë rotacion në formacionin
startues, në transfertën e “Balaí-
dos”, ka bërë që katalanasit të për-
sëritnin një statistikë, që nuk “ma-
terializohej” prej një kohe të gjatë.
Fjala është për mungesën e loj-
tarëve “autoktonë”, në formacionin
fillestar. Kishte plot 16 vite, që Bar-
celona nuk luante një ndeshje në
La Liga pa asnjë lojtar të formuar
në “La Masía”, akademinë e vet, në
11-shin titullar. Konkretisht, që nga

6 prilli 2002, kur Karles Reksaç rre-
shtoi një ekip të “shkretuar” nga
lojtarët “autoktonë”, që luajti dhe
fitoi 2-0 ndaj Atletik. Në atë rast,
skuadra katalanase startoi me këta
lojtarë: Bonano; Rsiziger, Kristan-
val, Abelardo, Koko, Roçembak,
Koku, Luis Enrike, Rivaldo, Saviola
dhe Overmars. Nga ana e vet, skua-
dra e paraqitur të martën në
mbrëmje nga Valverde, si titullar
ndaj Selta Vigo (2-2), përbëhej nga:
Ter Shtegen, Semedo, Jerry Mina,

Vermaelen, Digne, Gomes, Pau-
linjo, Kutinjo, Denis; Alkacer dhe
Dembele. “Autokton”, pra i dalë nga
akademia e Barcelonës, nuk mund
të konsiderohet edhe Denis Sua-
rez, i cili erdhi për të luajtur te Bar-
celona B. Megjithatë, galiciani u
formua në akademinë e Selta Vigo,
së pari, dhe te Mançester Siti, më
vonë.

Nëse në statistika llogariten
edhe ndeshjet e Ligës së Kam-
pionëve, ju, gjithashtu, duhet të

ktheheni pas 16 vite, për të mbërri-
tur herën e fundit, kur skuadra ka-
talanase rreshtoi një formacion
startues pa lojtarë vendas. Kjo
ndodhi në gjysmëfinalet e këtij
kompeticioni, në edicionin 2001-
2002, kundër Real Madridit. Në atë
rast, në ditën e Shën Gjergjit, në
vitin 2002, trajneri Reksaç rresh-
toi: Bonano, Raiziger, Frank de Bur,
Abelardo, Roçembak, Motta, Koku,
Luis Enrike, Overmars, Saviola dhe
Klaivert.

Zlatan Ibrahimoviç ka deklaruar se
do të shkojë në Kupën e Botës,
edhe pse refuzoi të deklarojë nëse
do të luajë në turnirin e Rusisë, kë-
saj vere. Ka disa javë që spekulohet
nëse ylli i LA Galaksi do të rikthehet
në kombëtare, pas pensionimit
ndërkombëtar, për të luajtur në fi-
nalet e Botërorit të Rusisë, ku Sue-
dia e fillon angazhimin e saj kundër
Koresë së Jugut, në “Nizhny Nov-
gorod”, më 18 qershor. Ibrahimoviç
ka postuar një “tweet” javën e ka-
luar për të thënë se shanset e tij për
të shkuar në Kupën e Botës ishin të
mëdha, falë edhe tre golave të shë-

nuar që kur shkoi në MLS. Ai thotë
se është shëruar mirë nga dëmtimi
në gju, i cili e penalizoi sezonin e tij
të dytë te Mançester Junajtedi. 36-
vjeçari, tani ka konfirmuar se do të
shkojë në finalet e Kupës së Botës
pas dy muajsh, edhe nëse detajet e
sakta të pjesëmarrjes së tij mbe-
ten për t’u parë. Duke folur në “Live
Jimmy Kimmel”, ai tha: “Po, do të
shkoj në Kupën e Botës. Nëse them
më shumë, do të më varin, kështu
që duhet të kujdesem për atë që
them. Një Kupë e Botës pa mua
nuk do të ishte Kupë Bote”. Ish-sul-
muesi i Barcelonës, Interit dhe

PSZH, ndër të tjera, mendon se ta-
shmë është përshtatur me futbol-
lin dhe kulturën amerikane. “Kam
pasur një vizion para se të vija këtu,
– nënvizoi suedezi. – E di se ka disa
tërmete në Los Anxhelos, por kjo
nuk më shqetëson. Në Evropë, fut-
bolli është i madh, kështu që
njerëzit bëhen të çmendur. Njerë-
zit janë shumë të mirë me mua,
futbolli është sporti më i madh në
botë. Imagjinoni kur luani futboll
dhe jeni në krye, si ndiheni”.
Ibrahimoviç u pyet, gjithashtu, për
rrënjën e pseudonimeve të tij dhe
shpjegoi pse ai do të preferonte të

quhej me emrin e tij të plotë. “Emri
im në gjuhën ballkanase do të
thotë “ari”, kështu që do ta prefe-
roja këtë, por di që njerëzit kanë
vështirësi në shqiptimin e kësaj”, –

sqaroi Ibra. – Pra, dikush ishte si
“Ibra” dhe tani është “Luani”. Unë
nuk jam një djalë tipik suedez, por
e kam vënë Suedinë në hartë”, për-
fundoi ai. 

Mjaft me llafe,
Vilder dhe Fury
dua t’i kem
përballë në ring
I lodhur nga deklaratat e tha-
shethemet e shumta, boksieri
britanik Entoni Xhoshua, kam-
pion i botës në peshat e rënda
në kategoritë IBF, WBA dhe
WBO, ka reaguar dje ndaj dy
personave që e “kërcënojnë”
dhe kërkojnë me ngulm në
ring, duke u shprehur se gjërat
nuk zgjidhen me bisedime por
me sfida në ring. “Kur je boksier,
nuk mund të anashkalosh disa
gjëra. Rivalët e mi flasin
shumë”, tha Xhoshua në një in-
tervistë për “Sky Sport”.
“Ndonjëherë fjalët përdoren si
karikim, por kur i dëgjon shpe-
sh ato, duhet t’i lësh të rrjedhin
pas shpine edhe pse të vrasin.
Edhe pse po tregohem shumë
profesionist, nuk i anashkaloj
dot, pasi kam instiktin e luftëta-
rit. Ndonjëherë duhet të tre-
gohesh i mirë, por ndonjëherë
është mirë t’i ballafaqosh me
këta tipa dhe kjo është ajo që
unë po pres me padurim”, shtoi
më tej, kampioni i botës. “Unë
shpresoj që Tajson Fury të riku-
perohet sa më shpejt dhe të
jetë gati për të dueluar sa më
shpejt. Për sa i përket Vilder, ne
jemi duke negociuar për një
përballje dhe ta zhvillojmë këtë
sfidë. Njerëzit flasin shumë, por
është më mirë që ne t’u japim
fund fjalëve duke u përballur në
një duel”, përfundoi Entoni
Xhoshua, i cili ka 21 fitore e
asnjë humbje në karrierën e tij
si profesionist, derisa më 31
mars e mundi Entoni Parker, në
duelin e fundit.

Komisioni i disiplinës pranë fe-
deratës Evropiane të Ragbisë ka

dënuar në total me 2 vite e gjysmë
pezullim nga sporti 5 sportistë

spanjollë, që goditën gjyqtarin ru-
mun Vlad Iordaçesku, gjatë një
ndeshje ndërkombëtare mes
Spanjës dhe Belgjikës. Ngjarja ka
ndodhur më 18 mars në Bruksel
dhe sportistët iberikë u konside-
ruan fajtorë për agresion fizik e
verbal nga ana e disiplinës. Spanja
e humbi atë ndeshje që ishte e
vlefshme për kualifikueset e Botë-
rorit 2019, aty ku siguroi një biletë
Belgjika. Pezullimin më të gjatë e
mori sportisti Sebastian Rouet (43

javë, gati 11 muaj), ndërsa Guillau-
me Rouet u pezullua me 36 javë.
Tri lojtarë të tjerë të Spanjës, Lukas
Guillaume, Pierre Barthere dhe
Mathiueu Belie u pezulluan me
nga 14 javë secili. Sipas komisio-
nit të disiplinës, lojtarët ishin faj-
torë për akuza të ndryshme:
Dhunë fizike, verbale e fyerje. Pe-
zullimi ka efekt të menjëhershëm,
ndërkohë që Federata Spanjolle e
Ragbisë ka 7 ditë kohë për të ape-
luar vendimin.

Dy vite e gjysmë pezullim për 5 ragbistë spanjollë

Jam “ari”, një Kupë Bote nuk ka kuptim pa mua

BARCELONA PRISHI RREGULLIN 16-VJEÇAR 

Ndaj Selta Vigos startoi
pa një “autokton”

Kishte plot 16 vite, që
Barcelona nuk luante një
ndeshje në La Liga pa
asnjë lojtar të formuar në
“La Masía”, akademinë e
vet, në 11-shin titullar.
Konkretisht, që nga 6 prilli
2002, kur Karles Reksaç
rreshtoi një ekip të
“shkretuar” nga lojtarët
“autoktonë”, që luajti dhe
fitoi 2-0 ndaj Atletik
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do të jetë një ditë e bukur, për të jetuar me dashuritë e vër-

teta, por nganjëherë ndjenja e pakënaqësisë nga ana juaj do të ndihet.
Përkundër gjithçkaje, ju do të jeni edhe më të bindur për zgjedhjen
tuaj. Beqarët do të kenë disa pasiguri që do t’i çojë të bëjnë konside-
rata të pasakta. Takimet e biznesit do të favorizohen. Ju me të vërtetë
dëshironi të mësoni dhe nuk keni frikë të punoni shumë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Vendos fajin mënjanë dhe zgjidh një situatë të dobët.

Nëse doni që gjithçka të shkojë mirë ju duhet ti jepni partnerit/s tuaj
më shumë siguri. Beqarët sot mund të mbështeten në njohjet e
njerëzve të rinj dhe interesantë. Ata mund të jenë miq të mirë, por
kush e di! Dita do të jetë e mbushur me pritshmëri. Vlerësoni
mundësitë më të mira që ju ofrohen.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta e zotëruar nga Hëna dhe Venusi nuk ju japin afat. Një

ftesë në mbrëmje do t’ju japë mundësinë për të takuar njerëz të rinj,
por edhe për të nxitur zemërimin me të dashurin/ën tuaj. Miqësi të
reja për beqarët që duan të kenë përvoja të reja. Lavdërimet e ko-
legëve dhe eprorëve do t’ju bëjnë shumë të lumtur. Jeta juaj e punës
po shkon mirë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mos i kushtoni vëmendje disa humoreve të këqija që në

mëngjesin e hershëm do ta errësojnë lidhjen tuaj në çift, do të jetë
vetëm një moment dhe marrëdhënia do të kthehet si më parë. Zem-
rat e vetmuara sot mund të ndërmarrin hapa përpara me një person
të sapo-njohur, por bëni kujdes. Kushtojini shumë vëmendje çë-
shtjeve të sotme, do të ketë situata të ngatërruara që do të zgjidhen.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Çdo gjë sot duket kundër jush, por nuk thuhet se vazhdon

deri në fund të ditës. Një keqkuptim me të dashurin/ën tuaj do t’ju
ndihmojë të kuptoni se si të jeni më mirëkuptues. Beqarët nuk do
kenë takime interesante apo surpriza këtë të martë! Një pengesë
mund t’ju ndalojë të mbani në duart tuaja një projekt. Çlirojini
ngërçet para se të vazhdoni.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sot ju ndiheni të dashur nga ata përreth jush. Ju keni kup-

tuar se ju duhet të pranoni gjërat ashtu siç janë dhe kështu jetoni
edhe më mirë. Beqarët që duan të takojnë dashurinë do të bëjnë mirë
për të moderuar polemikat dhe kritikat. Sot mund të takoni një per-
son me influencë që mund t’ju inkurajojë të merrni një nismë që
është afër zemrës suaj në sektorin profesional.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Harmonia mbretëron në marrëdhënien tuaj si një çift

dhe jeni me të vërtetë në qiellin e shtatë! Së fundmi, pak ‘pushim’
pas shumë ditësh pune është vërtet emocionuese. Takime të reja
dhe situata të reja për zemrat e vetmuara, ju mund të afroheni me
personin që ju pëlqen shumë. Vonesat dhe pengesat do t’ju bëjnë
të humbni shumë kohë të çmuar sot. 

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Në mëngjes ju mund të keni disa ngjarje të papritura

dhe disa grindje me të dashurin/ën tuaj. Largoji mënjanë konflik-
tet dhe bëni paqe. Beqarët do të jenë në gjendje të rifitojnë
marrëdhënien me një person që atyre u intereson. Tregoni se jeni
profesional dhe përqendroni të gjitha përpjekjet tuaja në një nga
projektet tuaja.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të ndiheni të hutuar dhe madje pak të zhgënjyer nga

sjellja e partnerit/es. Do të doni të kuptoni pse ndodh kjo dhe do
kërkoni sqarime. Një përgjigje e drejtpërdrejtë është më e mirë
sesa një nënshtrim. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të
marrin lajme të rëndësishme që mund të jenë vendimtare për da-
shurinë. Rrethanat këtë të martë mund të jenë rastësishëm.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Mos e neglizhoni gjysmën tuaj, në këtë moment ju duhet

të lini mënjanë gjërat e kota dhe të kujdeseni për më të rëndësish-
mit. Demonstroni se jeni aty kur ka nevojë për ju. Beqarët sot mund
të takohen me personin e zemrës dhe të fillojnë një histori të bukur
dashurie. Shfrytëzoni mundësitë në ajër, fati favorizon zgjedhjet
tuaja. Është koha për t’i dhënë formë projekteve.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Kini më shumë besim te vetja dhe kujdesuni që ta përdor-

ni zemrën tuaj për të zgjidhur një pyetje me partnerin/en tuaj. Ju do
të zhgënjeni nga një miqësi që besoni të jeni të sinqertë. Nëse jeni
vetëm, Mërkuri në favorin tuaj premton shumë takime interesan-
te dhe intriguese. Mëngjesi në punë fillon me nervozizëm, për fat të
mirë këmbëngulja juaj ju shtyn të jepni më të mirën nga vetja. 

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Sot kënaqësitë që do t’ju japë dashuria do t’ju bëjnë të

keni një shpresë të vogël për të përmirësuar situatën tuaj, pasi në
sektorët e tjerë ajo nuk shkon shumë mirë. Beqarët do të kenë fa-
tin në anën e tyre dhe do të kenë mundësi të reja për të ardhmen.
Disa pasiguri në punë mund t’ju bëjnë të shikoni gjithçka të zezë,
por nëse e lini veten të udhëhiqet nga intuita, nuk do gaboni.



24 MOZAIK
Koha, e enjte 19 prill, 2018 

1619 - Theatrum Anatomicum ha-
pet në Amsterdam

1770 – Kapiteni Xhejms Kuk i pari
sheh Australinë

1782 – Holanda njeh Shtetet e Ba-
shkuara 

1874 – Barakat e ishullit të Alka-
trazit shkatërrohen nga zjarri 

1896 – Botohet "Shteti hebre" i
Herzlit 

1904 – Pjesë e konsiderueshme e
Torontos shkatërrohet nga zjarri 

1936 – Dita e parë e Kryengritjes
së Madhe në Palestinë 

1941 – Trupat bullgar pushtojnë
Maqedoninë

1943 – Hebrenjtë sulmojnë forcat
okupuese naziste në Geto të Var-
shavës 

1967 – Anija kosmike Surveyor III
zbret në Hënë 

1971 - Sierra Leone shpallet repu-
blikë 

1975 – India lançon satelitin e saj të
parë me ndihmën e BRSS 

1982 – Xhinon Bluford shpallet
astronauti i parë zezak 

1982 – Salli Rajd shpallet astro-
nautja e parë femër 

1994 – Rodni King fiton 3.800.000
dollarë amerikan si kompensim nga
rrahja policore 

1995 – Kamion bombë eksplodon
në ndërtesën e FBI në Oklahoma Siti,
mbeten të vdekur 168 persona ndër-
sa lëndohen 500 

1999 – Bundestagu gjerman
kthehet në Berlin

2005 – Kardinali Xhosef Racinger
zgjedhet si Papa Benedikti XVI në
ditën e dytë të Konklavës papnore.

GJYSHJA
- Nuk e kuptoj se si nuk ke të da-
shur!
- Nuk e di, çfarë të bëjmë…
- Po ti je yll i bukur mor…
- Faleminderit!
- Do më tepër ushqim?
- Po, gjyshe….

Meshkujt e fortë, ata që ia vlejnë t’i
kesh idhuj, nuk e ulin një femër për t’u
ndjerë vetë të pushtetshëm. Njerëzit

që janë vërtetë të fortë, i ndihmojnë të
tjerët të rriten bashkë me ta. 

(Michelle Obama)

Sokrati lindi në Athinë vitit 470 p.e.s.
Ai mori arsimin bazë në greqisht se-
pse nuk i përkiste një familje fisnike
dhe kështu, mësoi aftësitë e babait të
tij në një moshë shumë të re. Para se
të kthehej në një filozof, Sokrati ishte
murator dhe skulptor për disa vjet.
Sipas të dhënave të studentëve të tij
të quajtur Aristofan dhe Ksenofon,
Sokrati merrte
para për më-
simdhënien
dhe ky ishte
burimi i
vetëm i të
ardhurave që
ndihmuan Sokratin për të mbajtur
familjen. Në kundërshtim me të
dhënat e Aristofanit dhe Ksenofonit,
Platoni, një nga dishepujt më të po-
pullarizuar të Sokratit, shkruante në
shënimet e tij se Sokrati thjesht
mohoi të merrte ndonjë pagesë për
mësimdhënien dhe kështu, bënte
një mënyrë jetese shumë të ulët dhe
të varfër.
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Volvo XC90 është shpallur si një nga
veturat më të sigurta që paratë mund të
blejnë, sipas një analize të re të aksidente-
ve në Britaninë e Madhe. Ekspertët nga
“Thatcham Reserch” kanë analizuar stati-
stikat zyrtare të marra nga policia, ku kanë
gjetur se deri më tani asnjë njeri nuk ka
vdekur brenda veturës Volvo XC90, as si
pasagjer e as si shofer, në mes të viteve
2004 e 2017. Drejtori i kompanisë hulum-
tuese, Matthew Avery, ka thënë: “Zakoni-
sht kur një veturë është e re, nuk ka raste
me fatalitet, por ne kemi rreth 14 vite hi-

stori me XC90, e kjo qëndron”. Rreth 54
mijë njësi XC90 janë shitur në Britaninë e
Madhe që prej vitit 2002, kur u lansua mo-
deli i parë. Ky lajm i shkon për shtati edhe
deklaratës së fundit të Volvo-s, të cilët
kanë zbuluar misionin e tyre të ri të quaj-
tur “Vision 2020” ku kanë deklaruar se
askush nuk duhet të vdes apo të lëndohet
seriozisht brenda makinës së kësaj kom-
panie. Volvo njihet edhe për sistemin e
sigurisë ‘pasiv’ dhe ‘aktiv’ të cilët Avery
thotë se “janë duke ofruar benefite në
botën reale”.

Kyl Myers nuk dëshiron të zbulojë nëse
ajo është nëna e një djali apo një vajze. Ajo
dhe burri i saj, Brent, jetojnë në Shtetet e Ba-
shkuara dhe kanë zgjedhur të cilësojnë fë-
mijën/vajzën e tyre sipas një metode
“krijuese gjinore”.

“Ideja është që ta shpëtojmë nga ste-
reotipet. “Do i takojë asaj/atij të zgjedhë se
çfarë seksi do të njohë për veten, sapo të
jetë në gjendje të shprehë veten”, thanë
prindërit. “Unë nuk kam vendosur për t’i
dhënë përcaktuar seksin Zoomer-it”, tha
nëna në versionin anglisht të Huffington
Post. 

“Unë do të pres derisa të zgjedh vetë/ose
të identifikojë se cili prej të dyve, e cila zako-
nisht ndodh në rreth tre ose katër vjet, kur

shumica e fëmijëve fillojnë për të treguar
veten me një përemër mashkull ose femë-
ror.

Ndërkohë, vetëm të afërmit e ngushtë e
njohin identitetin gjinor të Zoomer. Prindë-
rit nuk duan që Zoomer të rritet i/e kufizuar
nga një kulturë e stereotipeve gjinore tradi-
cionale, ku vajzat e vogla vishen me fustane
me trëndafila dhe ëndërrojnë të bëhen ba-
lerina, ndërsa djemtë  luajnë me makina
lodër dhe duan të bëhen astronautë. Sipas
prindërve Zoomer duhet të jetë në gjendje
të aspirojë të dyja. “Gjithçka është për të
gjithë”, shpjegon Kyl. “Ne i blemë rroba uni-
seks dhe kur shkojmë së bashku në një dy-
qan, ne inkurajojmë Zoomer të zgjedhë rro-
bat që ai/ajo preferon”.

Japonezët
zbulojnë baltën
më të çmuar se
paratë
Një ishull i vogël në oqeanin Pa-
qësor është vendi i një zbulimi
që mund të ndryshojë rrënjësi-
sht të ardhmen ekonomike të Ja-
ponisë. Por, për çfarë bëhet fjalë?
Thjesht për baltë! Një sasi kolo-
sale balte e vlerësuar në rreth 16
milionë tonë në ishullin e vogël
Minamitori. Brenda kësaj balte
gjendet një depozitë thuajse e
pafundme mineralesh të rralla.
Mineralet e rralla përmbajnë
elementë të rrallë të tabelës pe-
riodike, që përdoren në pajisjet e
teknologjisë së lartë, si telefona
celularë, sisteme raketash, ra-
darë dhe makina hibride. Për
shembull, itriumi, një nga më të
njohurit mes mineraleve të rralla
dhe që te balta japoneze gjendet
me shumicë, përdoret për të
prodhuar lente, superpërcjellës
apo ekranë telefonash celularë.
Ishulli Minamitori është mbi
1.600 km larg Tokios, por është
pjesë e kryeqytetit dhe gjendet
brenda Zonës Ekonomike Japo-
neze, diçka që e bën baltën e
çmuar pronë të Japonisë. 16 mi-
lionë tonët e baltës vlerësohet se
përmbajnë 780 vite furnizim me
itrium, 620 vite me europium,
420 vite me terbium dhe 730 vite
disprosium. Me pak fjalë mund
të furnizojnë botën thuajse
përjetësisht. Kjo është diçka e ja-
shtëzakonshme, por vlera rritet
tej mase duke parë ofertën dhe
kërkesën aktuale për mineralet e
rralla. Kina ka monopolin e mi-
neraleve të rralla dhe kontrollon
95% të prodhimit global. Me
zbulimin e ri dhe pasi të nisë sh-
frytëzimin e tij, Japonia pritet të
hidhet fuqishëm në skenën glo-
bale dhe nuk ka më nevojë që të
presë Kinën të caktojnë çmimin
dhe disponueshmërinë e mine-
raleve.

Asnjë aksident vdekjeprurës i
shënuar me Volvo XC90 në Britani

Çifti refuzon t’i
përcaktojë gjininë
fëmijës: Ta zgjedhë
kur të rritet


