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Tetovë, 20 prill - Më shumë se një dekadë, qyte-
ti i Tetovës, por edhe rrethina përballet me
mungesë të transportit publik. Mungesa e tran-
sportit publik deri më tash, ndonëse është
premtuar,  megjithatë në praktikë nuk është
riaktivizuar asnjëherë. Kjo ka bërë që aktivistë
dhe vullnetarë të Qendrës "Loja", të organizojnë
një protestë simbolike nga qendra deri tek Ko-
muna e Tetovës për të rikujtuar autoritetet për

mungesën e transportit. Ata kanë improvizuar
një autobus dhe shenja komunikacioni për të
dërguar mesazhin tek drejtuesit e Komunës së
Tetovës. “Transporti Publik është kërkesë e ka-
motshme e qytetarëve të Tetovës. Është prem-
tuar nëpër fushata, por nuk është realizuar.
Rikujtojmë zyrtarët e Komunës së është obli-
gim i tyre dhe përgjegjësisë nuk mund t`i ikin.
Ndërkaq, ne si qytetarë...

Protestë për transportin publik

15 DEN
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Njohja me
Kapllanin 
e kundër-
thënieve 
të mëdha 

Në vitin 1990, kah fundi i gushtit,
me kolegun e TV Shkupit të
atëhershëm, Nijazi Muhamedin,
kishim nderin të pinim kafe me
poetin Dritëro Agollin në brigjet
e Vardarit, në Shkup. Ishte një
ndejë fill pasi kishin përfunduar
Mbrëmjet Strugane të Poezisë
dhe shumë shkrimtarë kishin
ardhur në kryeqytet, ku vazhdon-
te një manifestim tjetër kulturor,
Takimi i Përkthyesve nëse nuk ga-
boj, që fillonte në Shkup, vazh-
donte në Tetovë dhe...
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Dalin bisedat
sekrete të
Putinit dhe
Trumpit

Komunat që
kanë nxënës, 

por nuk 
kanë shkolla
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Vlora njihej në lashtësi me emrin Aulon.
Gjurmët më të hershme i përkasin shek.VI p.e.s.
Duke qenë një nyje e rrugëve tokësore e detare,
u bë porti kryesor i Ilirisë pas rënies së
Apolonisë e Orikumit. Në mesjetë fatet e qytetit
lidhen me kështjellën e Kaninës. Më 1081 u
pushtua nga normanët, më 1205 nga Venediku,
pastaj kaloi nën sundimin e Hohenshtaufëve
gjermanë dhe më 1272 u përfshi në mbretërinë
e Arbërisë. Vlora u bë një qendër e lulëzuar
tregtare e zejtare, si despotat më vete. Kaloi në
shek.XIV nën sundimin e Balshajve. Osmanët e
pushtuan më 1417, ishte i pari port i pushtuar

prej tyre në Adriatik. Në shekujt e mëpasëm
ishte qendër e sanxhakut. Në shek.XVII-XVIII
qyteti u bë përsëri një qendër e rëndësishme
ekonomike-tregtare dhe port eksporti e
importi. Ali Pashë Tepelena e mori më 1812.

NUK KA Ç’NA DUHET INDUSTRIA!
"Europa Juglindore, vendi ku po lulëzojnë
investimet e huaja në industrinë e prodhimit të
automjeteve. 
Serbia, Rumania, Bullgaria, Sllovenia, Kroacia,
madje edhe Maqedonia. Ndërsa Shqipëria e
Kosova rigorozisht mungojnë nga hartat e
investimeve. Nuk ka ç’na duhet industria, prodhimi
dhe punësimi i qëndrueshëm. Jemi kombi më i
vjetër. Rroftë raporti i progresit", shkruan aktivisti i
Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Zaimi.

TURQIA NË ZGJEDHJE
"Respektivisht, Turqia drejt ndryshimit. Çudi. Janë
dy taborët më të mëdha. Njëri proamerikan, tjetri
prorus. Të dyja këto shtete janë presidenciale,
ndërsa këndej e akuzojnë Turqinë pse do të bëhet
presidenciale. 
E dinë amerikanët se si duhet, shumë normale. Po
edhe rusët e dinë se si duhet.
Edhe anglezët e kanë ditur edhe më herët qysh se
nuk e kanë hequr mbretërinë. 
Japonezët gjithashtu, kinezët, spanjollët. E shumë
popuj që ndjehen stabil brenda vetit ose janë
monarki ose janë presidenciale. Këta të
demokracisë parlamentare, këta ta bëjnë kryetarin
e Parlamentit të ndytë, te këta kush të arrijë ta
bllokon sistemin e shtetit, këta nuk guxojnë as me
u pavarësu ekonomikisht, këta janë shtete
poligone mbi të cilat secili që vesh atletet, fillon
dhe trajnohet në ta. 
Janë pa sovranitet, pa dinjitet, pa krenari. Krenaria
e tyre është kur e zgjedhin të madhin të cilit do të i
nënshtrohen", shkruan në profilin e tij në
Facebook, aktivisti Sead Ramadani.

VIZAT PARA
PUSHIMIT TË
VERËS

Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj pas disa
mungesave në Parlamentin e
Kosovës, sot iu bashkëngjit
seancës ku po flitet për
Raportin e Progresit të
Bashkimit Evropian për
Kosovën. Haradinaj me këtë
rast tha se nuk ishte në shtëpi
ashtu siç tha deputeti Ilir
Deda, por ishte në një takim
me zyrtar të NATO-s.
“Nuk i ikim parlamentit, nuk
jemi në shtëpi sikur është
thënë sot, kjo seancë është
kërkuar dje për sot dhe
Qeveria ka obligime që i
merr, unë po vi nga një takimi
me NATO-n, e këto janë
takime që organizohen me
muaj përpara”, tha Haradinaj
duke iu adresuar kritikave të
deputetëve që ai nuk ishte sot
pjesë e debatit të sotëm.
Haradinaj, ka thënë se
liberalizimi i vizave mund të
ndodhë para pushimit të
verës. “Liberalizimi i vizave ka
me ndodhë para pushimit të
verës”, ka thënë Haradinaj,
duke shtuar se megjithatë
nuk do të futet në caktim
date fikse, raporton tutje
"Zëri.info"
Ndërsa debatin e sotëm për
Raportin e Progresit,
Haradinaj e quajti të gabuar
sepse sipas tij ende nuk është
analizuar mjaftueshëm.
“Ftesa për një seancë të
shpejt për Raportin e
Progresit është gabim sepse
një raport i tillë e kërkon një
analizë më serioze, dhe duhet
të ja leni një proces edhe
Qeverisë edhe vetës për këtë
raport. Nuk e kuptoj çka
është dallimi nëse e mbajmë
sot këtë seancë, apo javën e
ardhshme”, theksoi
Haradinaj. Ndërsa duke folur
për Raportin e Progresit
Haradinaj nuk i ka
komentuar raportin në
përgjithësi, por vetëm ka
përmendur të gjeturat
kryesore.

(Gazeta Zëri, 20 prill)
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Komisioni Europian sivjet kishte skenuar gjendjen dhe ecurinë e
rrjedhave të përgjithshme politike, ekonomike, të sigurisë dh një
mori fushash të tjera në vendet e Ballkanit Perëndimor, kuptohet
të atyre që ende nuk janë anëtarë të BE-së. Të sistemuar në Rapor-
te Progresi dhe të adresuar për çdo shtet veç e veç, ky korpus i
gjerë i vërejtjeve e rekomandimeve kishte të bënte kryesisht me
ato segmente që shoqërohen me mangësi dhe reforma të pam-
baruara.

Sa i përket sistemit të drejtësisë, Raporti i Progresit i Komisionit
Europian kishte mjaft vërejtje dhe ato lidheshin kryesisht me
stadin e ulët të reformave dhe me ndikimin e politikës në gjyqë-
sor. Por në këtë Raport Progres askund nuk u adresuan kritika
konkrete sa i përket proceseve të montuara, të cilat kanë qenë me
bollëk këto vite. Të flasësh për një sistem të pareformuar që
qenka ende i ndikuar nga politika dhe të mos përmendësh pro-
duktet e këtij deformiteti, siç janë rastet e montuara dhe të pro-
cesuara në mënyrë skandaloze nga ana e gjykatave të Maqedoni-
së, paraqet ose mungesë vëmendjeje, ose ndonjë standard
vlerësimi, të cilin ende nuk kemi arritur ta kuptojmë. Dhe ajo që
mbetet e pakuptuar vazhdon të tingëllojë si apel i munguar i
Komisionit Europian drejtuar gjykatësve dhe prokurorëve të Ma-
qedonisë të cilët pa iu lëviz qerpiku shqiptojnë dënime skanda-
loze, të cilat më vonë rezultojnë se kanë qenë të bazuara mbi
konstruksione të montuara nga njerëz misterioz të shtetit, ose
kanë qenë të sajuar me argument të pamjaftueshme.

Si ka mundur t’iu shpëtojë “rasti i Almir Aliut” autorëve të Rapor-
tit të Progresit?

Si ka mundur t’iu shpëtojë “rasti Monstra”?

“Rasti Alfat”?

“Sopoti” etj.

Pra, po flasim për çështje konkrete që zbërthejnë amoralitetin e
një sistemi që (pa)drejtësinë e vendos mbi parime arbitrare, të
njëanshme dhe selektive. Shumica e këtyre rasteve të montuara
kanë qenë dhe do të jenë të zbardhur nga përgjimet që u denon-
cuan nga kryeministri i tanishëm Zoran Zaev, i cili kur ishte lider
opozitar apelonte dhe kërkonte një sistem drejtësie të pakompro-
metuar. Shumica e këtyre rasteve kanë për protagonistë shqip-
tarët si viktimë dhe askush në Bruksel nuk duhet të hezitojë ta
quaj antishqiptar sistemin e drejtësisë në Maqedoni, sepse shqip-
tarët në këtë shtet paraqesin faktor të rëndësishëm politik, eko-
nomik, demografik etj. dhe tingëllon cinike të kamuflohen pro-
blemet në emër të njëfarë diplomacie të ekuilibruar, ndërkohë që
problemet kanë emër dhe mbiemër, kurse bartësit e deformi-
meve jo vetëm që nuk duhet të vazhdojnë të ushtrojnë funksio-
net e tyre, por ata duhet edhe të japin përgjegjësi për harbutëritë
e tyre.

Se Maqedonia ka sistem drejtësie të pareformuiar, këtë e dinë
edhe zogjtë e malit, por kjo nuk mjafton të mbetet vetëm në
suaza të konstatimeve dhe më së paku të trajtohet si një çështje
që ka afat më të gjatë për t’u zgjidhur. Nuk mjafton të flitet
përgjithësisht dhe të mos i vihet gishti plagës, sepse në këtë
mënyrë inkurajohen ata që kanë shkaktuar plagë. Dhjetëra shqip-
tarë po vuajnë pasojat e këtyre plagëve që pamëshirshëm i shkak-
tuan një tufë prokurorësh e gjyqtarësh të papërgjegjshëm dhe çu-
ditërisht të njëjtit mbetën të pa fokusuar nga reflektorët e
Brukselit. Ndoshta, në të ardhmen kjo do të ndodhë... Nuk i
dihet... Por një punë dihet. Brukseli ka halle shumë dhe duhet t’i
ndihmojmë në detektimin e atyre pikave problematike që nuk
mund t’i vërejë.

Proceset e montuara
pse nuk gjetën vend në
Raportin e Progresit?!

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

Emin AZEMI

ÇFARË DIHET PËR HISTORINË E VLORËS?

MEMORANDUMI I INTELEKTUALEVE
SHQIPTARË NË KONGRESIN AMERIKAN
“Në 18.04.2014, në një seance dëgjimore në
Kongresin Amerikan, pranë Komisionit të Jashtëm
për Europen Juglindore, të udhëhequr nga
kongresmeni Dana Rohrabachet u mbajt një
Seancë Dëgjimore; në rend dite ishte edhe
Memorandumi i intelektualëve shqiptare.
Në seancë referoi Shirley DioGuardi. 
Ajo e apostrofoi( sipas përmbajtjes të
Memorandumit) Kushtetutën unitariste si burim e
gjithë të këqijave dhe nevojën për ndryshimin e të
njejtes.
Në vazhdim ajo i interpretoi dhe i arsyetoi edhe të
tre emrat e vendit(sipas Memorandumit), të cilët
janë: Republika Shkupi, Republika Qendrore e
Ballkanit dhe Republika Multietnike,
Gjatë seancës ajo parashtroi dhjetëra raste në botë
ku emri i shtetit nuk e merr emrin e asnjë etnie të
vendit”, shkruan veprimtari Shpëtim Pollozhani në
profilin e tij në Facebook.
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Shkup, 20 prill - Shkollimi i mesëm i
obligueshëm në Maqedoni prej vitit
2017, nuk ka mundur të ndryshojë
gjendjen sa i përket qasjes jo të ba-
rabartë të nxënësve sipas vendba-
nimeve të tyre. Komuna të mëdha
rurale, të banuara kryesisht me sh-
qiptarë nuk kanë ende shkolla të
mesme edhe pse me Ligj të gjithë
janë të detyruar të regjistrojnë këtë
nivel shkollimi. Kur janë në pyetje
komunat ku kryesisht jetojnë ma-
qedonas situata ndryshon duk-
shëm, nuk ka komunë ku të mos
ketë shkollë të mesme apo paralele
të disperzuara nga shkollat e qytete-
ve shumë kohë para se arsimi i me-
sëm të bëhet i obligueshëm me Ligj.
Të tilla janë komunat e Draçevës
dhe Ilindenit në Shkup, Radostushës
në Mavrovë, Zhupës në Dibër, Make-

donski Brodit në rrethin e Krushevës
apo Makedonska Kamenicës në
rrethin e Dellcevës. 

Tre vjet më parë u hap një shkol-
lë e mesme në Saraj të Shkupt, në vi-
tin 2014 paralelet e disperzuara nga
Gostivari në Zhitoshë u pavarësuan
në gjimnaz, ashtu sikurse u theme-
lua në këtë kohë edhe një shkollë e
mesme në Vrapçishtë të Gostivarit.
Sakaq, shumë vite përpara ishte the-
meluar një shkollë e mesme në
Likovë të Kumanovës. Mirëpo, në
përjashtim të Sarajit dhe Likovës,
komunat tjera ku gravitojnë shkollat
në fjalë nuk kanë më tepër se gja-
shtë - tetë mijë banorë. Ka shkolla si
ajo e Ilindenit, Radostushit, Make-
donski Brodit dhe Makedonska Ka-
menica, të cilat nuk arrijnë të for-
mojnë as nga dy paralele për shkak
të kapaciteteve të limituara, ndërsa
nga ekstremi tjetër kemi komuna
me mbi 24 mijë banorë si Zhelina e
Tetovës, apo me nga mbi 19 mijë ba-
norë si Studeniçani dhe me mbi 17
mijë banorë si Haraçina e Shkupit, të
cilat nuk kanë ende shkolla të me-
sme. Meqë këtu nuk ofrohet
mundësia e shkollimit në nivelin e
mesëm, mijëra nxënës të moshës
përkatëse detyrohen të udhëtojnë
çdo ditë deri shkollat e qyteteve më
të afërta. Iniciativat, sigurisht që nuk

kanë munguar, mirëpo, duket se or-
ganet kompetente të pushtetit qen-
dror dhe lokal, konkretisht Ministria
e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe
komunat gjegjëse nuk e kanë marrë
edhe aq seriozisht çështjen e shkol-
lave të mesme. Ose, në pjesën dër-
muese të atyre që duhet të sjellin
vendimet dhe të bëjnë presion për
realizmin e ideve të këtilla dominon
bindja se “shqiptarët nuk është mirë
të kenë shkolla rurale”. Sepse sipas
tyre, “nxënësit duke vajtur çdo ditë
deri te shkollat e qytetit do të socia-
lizohen më shpejt dhe më tepër se
sa po të mësonin në shkollat e fsha-
tit”. Megjithatë, mungesa e këtyre
shkollave në shumë vende rezulton
me mos përfshirjen aspak në nivelin
e shkollave të mesme, sidomos të
vajzave. Ky fenomen është më tepër
i theksuar në fshatrat e Komunës së
Velesit ku gati 90 për qind vajza që
kryejnë shkollimin fillor nuk vazh-
dojnë arsimin e mesme, pasi shkol-
la më të afërta janë në Veles. 

Por përtej këtyre qasjeve që kanë
të bëjnë me konceptet për rolin që
duhet të ketë shkolla në aspektin
social, nga ana formale MASH
duhet të sigurojë gjasa reale për
shkollim të mesme për të gjithë
nxënësit njëlloj. Pra ashtu sikurse
ka shkolla të mesme për nxënësit

shqiptarë të Sarajit apo Vrapçishtit,
të njëjtën mundësi duhet ta gëzojnë
edhe nxënësit shqiptarë të Ha-
raçinës, Studeniçanit dhe Zhelinës.
Përveç kësaj, kur bëhet fjalë për një
detyrim ligjor MASH duhet të
krijojë kushte pavarësisht nëse një
gjë e tillë është kërkuar nga komu-
nat ose jo, ose të ngre iniciativa kur
të njëjtat i mungojë pushtetit lokal.
Fundja, në krye të politikave arsimo-
re qëndron MASH-i dhe jo komu-
nat, pasi ekzistimi ose jo i shkoklave
përben një element me rëndësi në
krijimin e atyre politikave. Për më
tepër iniciativat nuk kanë munguar
as nga Haraçina, Studeniçani dhe
Zhelina. Madje, pesë vite më parë,
në buxhetin e investimeve kapitale
të MASH-it ishin ndarë 1 milion de-
narë për përgatitjen e punëve për
ndërtimin e një shkolle të mesme
në Komunën e Haraçinës. Mirëpo,
investimi dështoi të realizohet pasi
nuk u gjend lokacioni i përshtat-
shëm për ndërtimin e shkollës në
këtë Komunë dhe që padyshim se
është një argument i paqëndrue-
shëm sepse pushteti qendror
(MASH) dhe pushteti vendor (Ko-
muna) funksionojnë për të gjetur
zgjidhjet aty ku mungojnë, në këtë
rast truall për ndërtimin e një shkol-
le të mesme.

Athinë, 20 prill - Javën e ardhshme,
më 25 prill do të mbahet takim i ri
në Vjenë i shefave të diplomacive
të Maqedonisë dhe Greqisë, Nikol-
la Dimitrov dhe Nikos Koxias me
ndërmjetësuesin Nimic, publikuan
një pjesë e mediave greke. Sipas
informacioneve të korresponden-
tes të MIA-s nga Athina, data për-
mendet në qarqet e gazetarëve në
Greqi, por pa pasur konfirmim zyr-
tar apo përgënjeshtrim.

Portali informativ grek In, shk-
ruan se takimi i ri planifikohet nën
sekret të madh, por në mënyrë in-

direkte e lidh edhe me deklaratën
e Koxiasit për radion 247 se nuk
mund të arrihet marrëveshje deri
në Samitin e NATO-s në korrik.
"Është shumë e mundshme bise-
dat e reja t'i referohen periudhës
kohore, diçka që u përmend edhe
pas takimit në Ohër" shkruan In.
Nikolla Dimitros dhe Nikos Koxias,
siç veçmë është kumtuar pas taki-
mit të tyre në Ohër të enjten e ka-
luar, do të takohen edhe në të dy
konferencat te fqinji jugor, njëra
më datën 3 dhe 4 maj në Selanik,
tjetra një javë më vonë në Sunio.

Konferenca e parë rajonale me
pjesëmarrjen e Maqedonisë, Sh-
qipërisë, Bullgarisë dhe nikoqirin
Greqinë, e cila tashmë disa herë
është mbajtur në formatin e njëjtë
dhe ka të bëjë me bashkëpunimin
ndërkufitar. Më 11 dhe 12 maj, ven-
di Sunio 70 kilometra nga Athina,
i njohur sipas Tempullit të Posej-
donit, do të jetë nikoqir i Konfe-
rencës për ardhmërinë e Evropës.
Sipas informacioneve të korre-
spondentes të MIA-s, në konfe-
rencë do të marrin pjesë përfaqë-
sues të katërshes së Vishegradit

(Sllovakia, Çekia, Hungaria dhe Po-
lonia) dhe katërshes ballkanike,
gjegjësisht vendet anëtaret të BE-
së nga rajoni (Bullgaria, Kroacia,

Rumania dhe Greqia), si dhe shte-
tet kandidate për anëtarësim në
Union mes të cilëve edhe Maqedo-
nia.

Regjistri 
nuk është
zëvendësim 
për Regjistrimin
e popullatës
Shkup, 20 prill - Në dy javët e ardh-
shme, qytetarët e interesuar, or-
ganizata dhe kompani do të mund
t'i shqyrtojnë dhe të japin koment
të tyrin për propozim-ligjin për
Regjistrin qendror të popullatës
dhe për menaxhimin elektronik
dhe për shërbime elektronike, të
cilat tashmë janë vendosur në ueb
faqen e ENER. Ministria e Shoqë-
risë Informatike dhe Admini-
stratës (MSHOA) dje e organizoi
debatin e parë publik për këto dy
ligje, me të cilat mes tjerash, para-
shikohet edhe Regjistri i popul-
latës që do të jetë bazë edhe për
portalin për e-shërbime. "Regjistri
i popullatës është bazë edhe për
portalin për e-shërbime, ku qyte-
tarët do të munden pjesën më të
madh të shërbimeve që u nevoji-
ten çdo ditë të mund t'i marrin në
rrugë elektronike dhe më lirë. Kjo
paraqet platformë për krijim të
identitetit elektronik të qytetarëve
dhe vazhdimisht do të sendër-
tohet me të dhëna nga institucio-
ne tjera", theksoi Damjan Mançev-
ski. Përsëriti se Regjistri nuk
mundet dhe mund të jetë zë-
vendësim për regjistrim të popul-
latës në Maqedoni. Do të shfrytë-
zohen bazat e të dhënave të
institucioneve si MPB-ja, të Drej-
torisë për udhëheqje të librave
amë dhe të tjera. Regjistri i popul-
latës, sqaroi Mançevski, ka për qël-
lim që qytetarët në mënyrë më të
thjeshtë t'i marrin të gjitha doku-
mentet e nevojshme, që do të kon-
tribuojë për përmirësim të cilësisë
së jetesës. Nën kushte të përcak-
tuara, të dhënat nga regjistri do
të mund t'u jepen në shfrytëzim
edhe institucioneve komerciale.
Në tribunë folën ekspertët juri-
dikë Georgi Dimitrov, përfaqësues
të sektorit qeveritare si partnerë
të këtij procesi, Biljana Bejkova
nga OJQ Infoqendër dhe Lupço
Petkovski nga Eurotink. Para-
lajmërohet se Regjistri i popul-
latës do të mund të fillojë të funk-
sionojë nga shtatori i vitit 2018.

Javën e ardhshme takim i treshes për emrin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ARSIMI NË VENDBANIMET RURALE

Mijëra nxënës që jetojnë
në komuna të mëdha
rurale me nga 24 mijë
banorë si Zhelina, me
nga 19 mijë banor si
Haraçina apo 17 mijë
banor si Studeniçani nuk
kanë ende shkolla të
mesme. Këtë mundësi e
gëzojnë prej shumë
vitesh nxënësit e
komunave të vogla si
Ilindeni në Shkup, apo
Radostusha në Mavrovë,
të cilat nuk arrijnë të
formojnë as nga dy
paralele për shkak të
kapaciteteve të limituara
në numrin e nxënësve

Komunat që kanë nxënës,
por nuk kanë shkolla

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 20 prill - Raporti i fundit i Pro-
gresit i Komisionit Evropian, përveç
tjerash, konstaton se Maqedonia,
përkundër përparimit të caktuar në
ekonomi, megjithatë nuk zbaton
reformat të mjaftueshme në rraf-
shin ekonomik. Ngjashëm si opi-
nioni vendor i ekspertëve , edhe Ko-
misioni Evropian vlerëson se në
planin qeveritar për rritje ekono-
mike, ka potencial që të lëvizen gjë-
rat nga pika zero. Megjithatë për sh-
qyrtimin e rezultateve fillestare
nevojitet të presim disa vite, vlerë-
sojnë nga Instituti Fajnens Think.

Në ndërkohë , Komisioni Evro-
pian, nuk pajtohet me masat qeve-
ritare të mbështetjes së kompanive
vendore të orientuara në eksport,
për shkak të problemeve që mund
të shkaktohen nga ana e Organi-
zatës Botërore të Tregtisë si dhe
kërcënimit të qëndrueshmërisë fi-
skale. Gjithashtu vendosja e tarifës
së lirë të rrymës për amvisëritë nuk
është në pajtueshmëri me rregullat
e tregut, fiskalizimi nuk respektohet
gjithandej, intervenimi i shtetit në
sektorin privat akoma është i madh.
Pozitivisht vlerësohet barazimi i ku-
shteve për investime për investi-
torët vendor dhe të huaj. 

INVESTIMET PUBLIKE ENDE NË
NIVEL TË PAKËNAQSHËM

Vërejtje ka edhe për subvencio-
nimin e papunësisë dhe pagat mini-
male në buxhetin e vitit 2018 , që
sipas Komisionit Evropian është e
paqartë se si do të neutralizohen në
suaza afatgjate pa rritur borxhin.
Investimet në energjetikë dhe tran-
sport mbeten në nivele të ulëta,
ndërsa investimet publike akoma
janë në nivel të pakënaqshëm.

Koncentrimi i potencialit kredi-

tor mbetet tek tre bankat private që
janë të mëdha në raport me bankat
e tjera të vogla. Mungon realizimi
më i madh i partneritetit privat- pu-
blik, ndërsa akoma nuk është për-
mirësuar dukshëm transparenca
lidhur me politikën e tenderëve apo
prokurorimeve publike. Gjithashtu,
shfrytëzimi i mjeteve IPARD mbetet
jo I tërësishëm për shkak të ndryshi-
meve të vazhdueshme kadrovike. 

Liberalizimi i tregut të energjisë
elektrike duhet të kompletohet
edhe për amvisëritë përskaj asaj se
vlen vetëm për bizneset. Brukseli i
përshëndet marrëveshjet me Bull-
garinë dhe Greqinë për furnizimin
me gaz. Njëherazi kapacitetet tek-
nike dhe burimet njerëzore nuk
lejojnë rritjen e kursimit të energji-
së, ndërsa shfrytëzimi i energjisë së
rinovueshme si ajo e erës, diellit dhe
biomasës , akoma nuk ka arritur ni-
velin e duhur.

Kritikohet edhe Enti i Statistikës
për shkak se ofron të dhëna jo-rele-
vante sipas metodologjisë së vje-
truar, andaj sugjerohet modernizi-
mi i këtij institucioni të
rëndësishëm shtetëror.

Janë lëvduar masa qeveritare
për ndihmën gjatë punësimit të të
rinjve. Vlerësohen pozitivisht edhe
angazhimet e qeverisë së re për
rritjen e efikasitetit të administratës

publike dhe llogaridhënies për
harxhimet e të hollave publike.

TËRHEQJA E FONDEVE TË IPARD,
MBETET SFIDË 

Në ndërkohë, Brukseli vlerëson
se Maqedonia është e përgatitur në
mënyrë të matur në bujqësi dhe zh-
villimin rural. Rekomandohet që në
vitin 2019, shteti të angazhohet më
shumë për tërheqjen e mjeteve
IPARD 2, si dhe të qartësohet roli i
Ministrisë së Bujqësisë dhe Agjen-
cisë për përkrahje financiare në buj-
qësi dhe zhvillim rural. 

"IPARD 1 ka përfunduar më sh-
frytëzim prej 17 për qind të mjeteve
të disponueshme për periudhën
2007-2013. Aftësia për tërheqjen e
IPARD , mbetet sfidë për shkak të
aplikimeve jo të kompletuara dhe
proceset e gjata të negocimit. Për
shkak të uljes së vazhdueshme dhe
qarkullimit të lartë të punësuarve
në trupin menaxhues dhe agjen-
cinë, IPARD vazhdon të krijojë një
brengë serioze. Ekziston përmirë-
sim i vogël në ofrimin e shërbimeve
këshillëdhënëse", theksohet më tej
në raport. Ndërkaq, në fushën e si-
gurisë së ushqimit dhe politikës ve-
terinare, Maqedonia gjendet në ni-
vel të mirë të përgatitjes, politika
fitosanitare mbetet në fazën e her-
shme, ndërsa në pjesën e prodhim-

tarisë organike dhe organizmave
gjenetikisht të modifikuara, është
harmonizuar legjislacioni vendor
me atë evropian.

Nga Instituti Fajnens Think
thonë se raporti ofron pasqyrë rea-
le të gjendjes së ekonomisë së Ma-
qedonisë, që njëherazi shënon edhe
përparim të caktuar.

"Sidomos në raport me rapor-
tin paraprak , angazhimet dhe ma-
sat e bartësve të politikave ekono-
mike kanë marrë nota më pozitive.
Megjithatë, hapësira mjaft e kufi-
zuar në aspektin ekonomik, sido-
mos në raport me hapësirën kush-
tuar kritereve politike , si dhe
shprehjet e përdorura si "përparim
i caktuar", "mbeten dobësitë kyçe",
dhe mungesa e masave afatgjate
lidhur me vendimet politike , udhë-
zojnë se përparimi në politikat eko-
nomike dhe reformat është i
pamjaftueshëm", thonë nga Faj-
nens Think.

Sipas tyre, përderisa raporti në
mënyrë të qartë dhe eksplicite, valo-
rizon hapat e ndërmarra për stabi-
lizimin dhe avancimin e ambientit
politiko-demokratik, megjithatë
vlerësimi pozitiv për ambientin eko-
nomik është shumë më i kufizuar .
Një vlerësim i tillë i masave dhe po-
litikave ekonomike të qeverisë,
është tërësisht në pajtueshmëri me

vërejtjet e opinionit profesional
vendor për de-fokusimin e çështje-
ve ekonomike në periudhën e ka-
luar, andaj edhe raporti në pjesën
ekonomike nuk paraqet ndonjë sur-
prizë . "Ngjashëm si opinioni vendor
i ekspertëve , edhe Komisioni Evro-
pian konstaton se plani qeveritar
për rritje ekonomike , ka potencial
që të lëvizë gjërat nga pika zero, por
megjithatë për shqyrtimin e rezul-
tateve fillestare nevojitet të presim
disa vite", theksohet më tej në ana-
lizën e Institutit Fajnens Think kush-
tuar pjesës ekonomike të Raportit
të Komisionit Evropian për përpari-
min e Republikës së Maqedonisë. 

Ndryshe, kushtet për tu anë-
tarësuar në BE janë kriteret politike
që kanë të bëjnë me stabilitetin e in-
stitucioneve. Ato lidhen me demok-
racinë, shtetin ligjor, të drejtat e nje-
riut si dhe respektin për minoritetet.
Kriteret ekonomike lidhen me aftë-
sinë për të ndërtuar një ekonomi
tregu funksionuese si dhe aftësinë
për të absorbuar presionin kompe-
titiv si dhe forcat e tregut brenda
Bashkimit Evropian. Kriteri i "ac-
quis", nënkupton adoptimi i "acquis
communautaire", apo aftësisë për
të marrë përsipër detyrimet që bu-
rojnë nga qenia anëtar në BE, përf-
shirë qëllimet e bashkimit politik,
ekonomik si dhe monetar.

Shkup, 20 prill - Pas dy muajve në liri, Fej-
zi Aziri i akuzuar në rastin “Monstra”, për-
sëri rikthehet në burgun e Shtipit. Vendi-
mi i Gjykatës Supreme, i miratuar vitin e
kaluar, që shqiptarët e akuzuar për vra-
sjen e pesëfishtë në Liqenin e Smilkovës
të mbrohen në liri, nuk i ndihmoi Fejziut
për shkak se i njëjtit është i dënuar për
një vepër tjetër penale, në kohë zgjatje
prej 6 viteve. Kthimin në burg të Fejzi

Azirit e kanë konfirmuar edhe nga fa-
milja e tij. Ndërprerjen e masës së para-
burgimit për shkaqe shëndetësore e ka
miratuar Gjykata Penale e Shkupit, e cila
nuk ka pranuar që Aziri, edhe më tutje të
qëndroi jashtë burgut. Vepra për të cilën
për momentin Fejzi Aziri vuan masën e
paraburgimit ende procedohet para or-
ganeve gjyqësore, respektivisht e njëjta
mendohet të kishte ndodhur në nëntor

të vitit 2009, ku siç thuhet në raportet di-
tore të MPB-së, atë kohë kishte ndodhur
një përleshje me armë në fshatin Belin-
begovë, rrethinë e Shkupit, pronë e Azi-
rit. Tre traktoristë, sipas organeve të po-
licisë, në afërsi të fermës kanë qenë caku
i sulmit, ndërsa organet e rendit pas kon-
trollit, kanë gjetur pesëdhjetë gëzhoja.
Gjatë kontrollit në fermë janë gjetur
edhe pesë pushkë.

Fejzi Aziri rikthehet në burg
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GJETJET E RAPORTIT TË PROGRESIT NË FUSHËN E EKONOMISË

KE nuk pajtohet me disa masa
të Qeverisë së Maqedonisë

Vendosja e tarifës së lirë
të rrymës për amvisëritë
nuk është në
pajtueshmëri me
rregullat e tregut,
fiskalizimi nuk
respektohet gjithandej ,
intervenimi i shtetit në
sektorin privat akoma
është i madh, ndërkaq
koncentrimi i potencialit
kreditor mbetet tek tre
bankat private që janë të
mëdha në raport me
bankat e tjera të vogla

Koha
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Tre të rinj frikësojnë 
teto- varin me pistoletë
43-vjeçari me iniciale D.J të enjten ka denon-
cuar se rreth orës 16:00 përderisa me një ka-
mion me targa të Tetovës, ka lëvizur në rrugën
lokale nga Tetova për në fshatin Merovë, ka ha-
sur tre persona të panjohur minoren, dhe pasi ka
ndaluar duke menduar se kanë nevojë për
ndonjë ndihmë , njëri nga ata ka nxjerrë pisto-
letën dhe e ka drejtuar në drejtim të tij. I frikë-
suar, D.J menjëherë ka rritur shpejtësinë e au-
tomjetit dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.
Menjëherë, tre personat e përfshirë në këtë rast
janë identifikuar, ndërsa dy prej tyre të moshës
16 dhe 17, janë arrestuar në prezencë të më të
afërmve të tyre. Nga njëri prej të miturve është
konfiskuar një pistoletë me gaz “Ekol Magnum”
i kalibrit 9 milimetër. Po ndërmerren masa për
zbardhjen e plotë të të gjitha detajeve që ndër-
lidhen me rastin në fjalë pas çka do të pasojë
edhe padi adekuate. 

Vozitësi godet shtyllën
elektrike 
Në rrugën regjionale Tetovë-Pirok, në Reçicë të
Madhe, të mërkurë rreth orës 18.30 minuta një
veturë e tipit “BMË X3”, me targa të Tetovës ka
humbur kontrollin dhe për pasojë ka dalë nga
rruga ku ka goditur dhe dëmtuar dy shtylla elek-
trike prej druri. Vozitësi, i cili ka qenë i vetëm në
veturë ka marrë lëndime trupore dhe është dër-
guar në spitalin klinik të Tetovës për marrjen e
ndihmës së nevojshme mjekësore. Sipas njohu-
rive fillestare që bazohen në ekspertizën e kryer
në vendin e ngjarjes, si shkak për këtë aksident
komunikacioni është mos përshtatja e shpejtë-
sisë me kushtet e rrugës, përderisa dëmi i shkak-
tuar material vlerësohet që të jetë rreth 100 mijë
denarë

Disa të lënduar, përleshje me
grushte dhe sëpata në
Strumicë
Në Strumicë dje rreth orës 15:00 në rrugën
"Slavço Stojmenski" është prishur rendi dhe qetë-
sia publike me një grindje mes N.A., Z.A., G.A.
dhe R.A. nga njëra anë dhe K.M., A.M. dhe S.M.
nga ana tjetër. Siç njoftoi MPB, fillimisht ka pasur
grindje verbale midis personave, me ç'rast të
njëjtit kanë shkëmbyer disa goditje me grushte,
karrige dhe sende të tjera si dhe sëpatë. "Perso-
nat janë ndarë nga nëpunësit policorë. Një pje-
së nga pjesëmarrësit kanë marr lëndime trupo-
re, ndërsa S.M. është dërguar në Institucionin e
Shëndetit Publik - Spitali i përgjithshëm në Stru-
micë për t'ju ofruar ndihmë mjekësore", qën-
dron në kumtesë. Pas kompletimit të dokumen-
tacionit për rastin kundër personave do të
ndërmerren masat e duhura.

Shkup, 13 aksidente për 24 orë
Një person çiklist ka marrë lëndime të rënda
trupore, shtatë lëndime më të lehta në 13 aksi-
dente trafiku të regjistruara në rajonin e SPB
Shkup. Policia e trafikut ka shkyçur nga komu-
nikacioni 15 shoferë, prej të cilëve 13 para se të fi-
tojnë të drejtën e drejtimit të automjetit dhe
dy shoferë fillestarë. Nga komunikacioni janë
shkyçur edhe 15 automjete të paregjistruara,
108 automobila kanë qenë të parkuar në mënyrë
jo të rregullt, ndërsa "karrotreci" ka larguar 82
automjete.

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 20 prill - Maqedonia ka
ndërmarrë hapa vendimtar
për reformimin e sistemit të
gjyqësorit dhe pavarësinë e tij.
Kështu thuhet në Raportin e
fundit të progresit të Komisio-
nit Evropian për Maqedoninë,
ku mes tjerash theksohet se
krijimi i Strategjisë për refor-
ma në gjyqësor, i miratuar vitin
e kaluar, paraqet pikën më të
rëndësishëm të progresit në
sferën e drejtësisë, përmbajtja
e të cilit lidhet me rekomandi-
met e Komisionit të Venecias.
Po ashtu, në këtë Raport, kur
flasim për çështjen e gjyqëso-
rit, Komisioni Evropian ka nën-
vizuar se gjatë vitit të kaluar
është regjistruar përmirësim i
punës së Gjykatave, posaçëri-
sht në lëndët e Prokurorisë
Speciale Publike.

“Në përgjithësi, përpjekjet
e vazhdueshme janë të nevoj-
shme për zbatimin e plotë të
strategjisë dhe adresimin e
rekomandimeve të pazgjidhu-
ra në mënyrë që gjyqësori të
funksionojë pa ndikim të ja-
shtëm apo të brendshëm. Zba-
timi i reformave të planifikua-
ra do të marrë kohë dhe do të
kërkojë një ndryshim të sjel-
ljeve. Një zgjidhje e qëndrue-
shme duhet të miratohet me
qëllim sigurimin e llogaridhë-
nies ligjore për veprat penale
që rrjedhin nga përmbajtja e

përgjimeve. Vendi ka përmbu-
shur rekomandimet e vitit 2016
për Prokurorin Speciale,
reformën në sistemin e disi-
plinës dhe shkarkimit të gjyq-
tarëve dhe strategjinë e
reformës së drejtësisë”, thuhet
në raportin e progresit për Ma-
qedoninë, të publikuar së
fundmit nga Komisioni Evro-
pian.

Përveç vlerësimeve pozitive
që Komisioni Evropian ia ka
adresuar Maqedonisë, në Ra-
port njëherësh qëndrojnë
edhe rekomandimet e bashkë-
sisë ndërkombëtare që vendi
duhet t’i përmbushe në pe-
riudhën që vijon. Të miratohen
dhe zbatohen masat e përfshi-
ra në Strategjinë e reformës në
gjyqësore, gjegjësisht siç thonë
nga Komisioni Evropian, refor-
mat duhet t’u përfshinë siste-
met e emërimit dhe promovi-

mit në gjyqësor dhe të mbrojë
gjyqësorin nga ndërhyrjet po-
litike. Tutje, nga atje rekoman-
dojnë se Maqedonia, gjatë vitit
të ardhshëm nevojitet të mira-
toj dhe zbatoj reformat në Kë-
shillin Gjyqësor dhe Këshillin
e Prokurorëve Publik, duke si-
guruar që ata të përmbushin
rolet e tyre përkatëse në
mbrojtjen e pavarësisë së gjyq-
tarëve dhe prokurorëve. 

“Grupi i Ekspertë gjatë vitit
2017 ka shënuar kritika të forta
për punën e Këshillit Gjyqësor.
Rekomandim i grupit është ri-
shikimi i rolit dhe llogaridhë-
nies së Këshillit Gjyqësor, që
mbulonte përbërjen e tij,
futjen e një mandati jo të rino-
vueshme dhe nëse ajo duhet
të mbetet një organ me kohë të
plotë. Ndryshimet në këtë drej-
tim që do të zbatohen në Kë-
shillin Gjyqësor dhe Këshillin

e Prokurorëve Publikë, janë të
përfshira në Strategjinë e
reformës gjyqësore. Këshilli i
Prokurorëve Publik mbetet i
pafinancuar dhe me mungesë
të kuadrit, dhe ka mungesë të
IT mbështetjes dhe faqes së in-
ternetit. Kryeprokurori ushtron
një rol hierarkik mbi sistemin
prokurorial dhe kompetencat e
tij minojnë pavarësinë e Kë-
shillit të Prokurorëve Publikë.
Roli dhe procedura e emërimit
të Kryeprokurorit në kohën e
duhur duhet të rishikohet për
t'i sjellë ato në përputhje me
standardet evropiane. Me
rëndësi është që të dy këshillat
nuk presin që rezultatet e
reformave legjislative të adre-
sojnë kritikat dhe të tregojnë
pavarësinë dhe njëkohësisht
një qasje proaktive për të për-
mirësuar performancën e tyre”,
thuhet në KE-së.

Shkup, 20 prill - Në këtë moment, si Qeve-
ri nuk do të lejojmë të komentojmë pro-
cedurë gjyqësore e cila është në vijim dhe
tregojmë se të gjitha materialet dhe e
gjithë kompetenca janë në kuadër të
gjykatave në Republikën e Maqedonisë,
deklaroi në pres konferencën e djeshme
zëdhënësi i Qeverisë, Mile Boshnjakov-
ski, duke iu përgjigjur pyetjes së gaze-
tarëve ku janë bisedat midis të akuzuar-
ve dhe Nevzat Bejtës për rastin "Monstra".
Duke u përgjigjur nëse kryeministri Zaev

ka për qëllim të dëshmojë siç kërkojnë
familjet në rastin "Monstra", Boshnjakov-
ski, tha se kompetenca e plotë për proce-
sin gjyqësor për lëndën Monstra është

në kuadër të sistemit gjyqësor të Maqe-
donisë. "Qeveria e Maqedonisë nuk për-
zihet në punën e gjyqësisë dhe nuk ka
për qëllim në asnjë mënyrë të interve-
nojë. Atë që e presim është se të gjitha çë-
shtjet e lidhura me këtë rast në fund të
procedurës do të përgjigjen dhe do të
adresohen në mënyrë përkatëse dhe se i
gjithë opinioni i Maqedonisë do të ketë
shqyrtim në mënyrë transparente në
aktgjykimin final dhe në çdo vendim të
Gjykatës", deklaroi Boshnjakovski.

Materialet dhe kompetencat për "Monstrën" i kanë gjykatat
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KOMISIONI EVROPIAN REKOMANDON REFORMA NË DREJTËSI

Politika jashtë gjyqësorit
Të miratohen dhe
zbatohen masat e
përfshira në
Strategjinë e reformës
në gjyqësore,
gjegjësisht siç thonë
nga Komisioni
Evropian, reformat
duhet të  përfshinë
sistemet e emërimit
dhe promovimit në
gjyqësor dhe të mbrojë
gjyqësorin nga
ndërhyrjet politike

BRITMAT E SHQIPTARËVE PËR DREJTËSI NUK I DËGJON KE-ja 

Protestat e njëpasnjëshme në disa raste dhe
masive të organizuara së fundmi nga
qytetarët shqiptarë  të pakënaqur nga
sistemi i drejtësisë i Maqedonisë, nuk janë
përfshirë në Raportin e Komisionit Evropian
për Maqedoninë. Bashkësia ndërkombëtare
në Raportin e progresit drejtuar
Maqedonisë, thotë se Qeveria e re ka
shprehur vullnet të mirë për zbatimin e
“Reformave Urgjente Prioritare”. Pjesë e
këtij raporti të KE-së, në masë të madhe janë
vendimet e Qeverisë për krijimin e
Strategjisë për reforma në gjyqësor (2017-
2020) dhe formimin e Këshillit për zbatimin
e këtyre reformave, të kryesuar nga
kryeministri Zoran Zaev. Megjithatë,
përkundër miratimit të këtyre dokumenteve

dhe Këshillave për realizim të reformave në
gjyqësor, opinioni shqiptar vazhdon të
ballafaqohet me vendime politike
gjyqësore. Shkeljet e njëpasnjëshme të
Ligjit për procedurë penale dhe mos përfillja
e palës mbrojtëse në rastin e Almirit nga
Gjykata dhe Prokuroria e Kumanovës,
respektivisht zhvillimi i një procesi selektiv
gjyqësor, aspak nuk kanë zënë vend të
Raportin e progresi të KE-së. Për këtë arsye,
javën e kaluar, para Parlamentit të
Maqedonisë, në çastet kur përfaqësuesja e
lartë e BE-së, Frederika Mogerini hyri në
Parlament, një grup protestuesit nga nisma
qytetare “Drejtësi për Almirin”, ia bënë me
dije Mogerini se në vendin tonë edhe tutje
shpallen vendime gjyqësor në baza etnike. 

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 20 prill - Shoqata, klube,
lidhje, oda... janë disa prej forma-
cioneve që koordinojnë jetën arti-
stike dhe kulturore të krijuesve sh-
qiptarë në fusha të ndryshme prej
disa vitesh, por pa potencialin për
të zhvendosur kufijtë gjeografikë
të veprimit, për të artikuluar një
strategji për zhvillimin e kulturës
shqiptare, apo promovimin e ta-
lenteve dhe mbrojtjen e vetë të
drejtave të artistëve. Kështu
pohojnë krijues dhe artistë për ro-
lin e këtyre shoqatave, duke shtuar
po ashtu se pavarësisht kontributit
dhe zhvillimeve pozitive që kanë
dhënë - nuk kanë arritur dot t’i sh-
mangen izolimit dhe të krijojnë
edhe një interaksion më të gjerë
dhe më kreativ. 

TË KRIJOHET NJË FIZIONOMI 
MË E PLOTË

A mund të tërësohet jeta kultu-
rore në Maqedoni dhe të vendoset
në koordinatat e një prodhimtarie
të vlefshme? Jeta letrare dhe kultu-
rore nuk ka arritur të vendoset në
koordinatat e një organizimi më
gjithëpërfshirës dhe më të struktu-
ruar, pohon shkrimtari Bardhyl
Zaimi. Që të mos rrezikojmë të
provincializohemi, ai është i men-
dimit se detyrimisht duhet të men-
dojmë për forma organizimesh më
gjithëpërfshirëse, ku do të kon-
vergjonin të gjitha impulset pozi-
tive në nivele lokale. Sipas tij,
duhet të bëhet shumë më tepër në
drejtim të krijimit dhe promovi-
mit të organizimeve në nivele për
gjithë shqiptarët e Maqedonisë,
në mënyrë që të krijohet një fizio-
nomi më plotë e qenësisë letrare
dhe kulturore. 

“Për shembull, të krijohet një
subjekt me njerëz të verifikuar që
do të bart dhe promovojë vlerat le-
trare duke përfshirë gjithë krijuesit
dhe produksionin letrar dhe kul-
turor të shqiptarëve të Maqedoni-
së. Në këtë drejtim mund të insta-
lohet edhe një çmim letrar më
prestigjioz që do të mbajë një
emër prestigjioz nga tradita jonë
letrare dhe i cili me një rigorozitet
të plotë do të ndahej për krijimta-

rinë letrare brenda një viti. Kjo do
të ishte një mundësi për të zgje-
ruar dimensionet e përfshirjes
krijuese te shqiptarët e Maqedo-
nisë, por edhe do të stimulonte një
produksion letrar që do të synonte
majat e vlerave letrare. Pa disku-
tim, ky subjekt i institucionalizuar
nga ana e Ministrisë së Kulturës,
do të krijonte një ambient dhe një
debat tjetër letrar në të gjitha di-
mensionet e jetës letrare, të studi-
meve, kritikës letrare, por edhe të
nxitjes dhe promovimit të vlerave
në gjithë hapësirën gjuhësore sh-
qiptare, jo vetëm në Maqedoni, por
edhe me gjerë”, thotë Zaimi. 

Një tjetër artist nga artet figu-
rative, Reshat Ameti duke iu refe-
ruar shembujve jashtë vendit
pohon se menaxherët, galeritë pri-
vate.., janë ato që promovojnë dhe
organizojnë jetën artistike. Ndërsa
mbrojtja e të drejtave të artistëve i
kalon grupimeve të ndryshime,
sindikale, shoqatash, e të tjera. “Pa
dyshim që kanë shumë shoqata,
por veprojnë në mënyrë parciale,
dhe jo si shoqata në nivel nacio-
nal. Pra kemi një situatë të atillë,
ku çdo qytet i vogël i ka ato arti-
stët e ashtuquajtur të mëdhenj të
tyre dhe veprojnë në formën - më
mirë i pari në fshat se i fundit në
qytet. Shoqatat tani kanë mbetur
më shumë si relikte, tani kemi gru-
pime më të vogla që mbrojnë gru-
pe të caktuara interesi dhe nuk
kanë një forcë qendrore që të gra-
vitojnë. Synimi është që të marrin
mjete financiare, e për rrjedhojë
më shumë sesa erën e vlerës më

shumë prej tyre mund të ndjesh
erën e lekut. Kur forca e artistëve
shfuqizohet në grupime më të vo-
gla shoqëria në përgjithësi, ajo po-
litike, shteti e pushteti e ka më të
lehtë t’i kontrollojë shfrytëzojë e
t’i vërë në përdorim”, thotë Ameti. 

PSE MARGJINALIZOHET
KULTURA SHQIPTARE 

NË SHKUP?
Për violinistin Blerim Grubi,

mungesa e shoqatave në Shkup
për mbrojtjen dhe afirmimin e vle-
rave artistike ka krijuar një kaos që
mundëson zhvillimin e kulturave
joshqiptare. Sipas tij është e rëndë-
sishme se kush e organizon një ak-
tivitet kulturor dhe nëse pesha e
tij artistike i përligj paratë e tak-
sapaguesve. 

“Shoqatat që ekzistojnë në
vendin tonë tash është një feno-
men që s’ka qenë asnjëherë në një
numër kaq të madh, gjithsesi më
shumë dhe më të organizuara janë
në qytetet e tjera, si në Tetovë e
Gostivar, Kërçovë sesa në kryeqy-
tet. Kjo ndodh edhe për shkak të
ekzistencës së më shumë institu-
cioneve në Shkup. Për mua si arti-
st, është e rëndësishme se cili insti-
tucion apo shoqatë ka idenë për të
realizuar një aktivitet artistik mu-
zikor, pasi disa shoqata kemi indi-
vid që organizojnë sa me thënë
ndonjë aktivitet jo me peshë dhe
kualitative sa i përket vlerës, sido-
mos kur bëhet fjalë për projekte
që paguhen nga Ministria e Kul-
turës. Mbi të gjitha unë përshën-
des aktivitetin nga volumi që janë

duke u bërë në vendin tonë, kjo
normal sjell edhe pasurimin e jetës
kulturore në qytete ku jetojnë qy-
tetaret “taksapagues”. Por kjo temë
kërkon një qasje me shume kuj-
des, për të përmirësuar gabimet
që ka qyteti i Shkupit, ku disa indi-
vidë nuk kanë interes për të zhvil-
luar artin- kulturën kombëtare, por
zhvillojnë kultura të ndryshme të
huazuara”, thotë Grubi. 

Dy vaksina
të reja

Shkup, 20 prill - Me dy vaksina
të reja për virusin pneumokok
dhe rota përditësohet kalendari
për imunizim, me ç'farë Maqe-
donia bëhet lider në rajon në fu-
shën e imunizimit. Këto vaksina
nga fillimi i vitit të ardhshëm do
të jenë të detyrueshme për të
gjitha foshnjat në shtet. Këtë ost
në takimin me gazetarët e thek-
soi ministri i Shëndetësisë
Venko Filipçe, i cili tha se do të
vendosen edhe dy vaksina të
reja të cilat do të jenë zëvendë-
sim për dy vaksina më të vjetra
të cilat janë në kalendarin për
imunizim. Ministri paralajmëroi
se do të formohet Komiteti për
imunizim, i cili do të jetë trup
koordinues kombëtar, një pjesë
e të cilit do të ketë për detyrë ta
ndjekë procesin e plotë të imu-
nizimit, nga futja e vaksinave në
shpërndarjen,  ruajtjen,
mënyrën e aplikimit... Në taki-
min me gazetarët u theksua se
në shtator planifikohet edhe
trajnim i punonjësve shëndetë-
sorë për zbatim më të mirë të
ndryshimeve të reja.

Qeveria e zgjeron
transparencën
edhe për rreth 
50 organeve 
Shkup, 20 prill - Qeveria e zgje-
ron detyrimin e veglës për
transparencë të rreth 50 orga-
neve në përbërje të ministrive,
ndërmarrjeve publike dhe
shoqatave aksionare në
pronësi shtetërore, deklaroi
dje ministri i angazhuar i Ko-
munikime, Llogaridhënie dhe
Transparencë Robert Popov-
ski. "Qeveria i ka angazhuar
drejtorët dhe zëvendësdrej-
torët e ndërmarrjeve publike,
organet e pavarura të drejtori-
së shtetërore, personat juri-
dikë me autorizime publike,
shoqatat aksionare në pronësi
shtetërore dhe organet në
përbërje të ministrive, që në
numër janë rreth 50, që hyjnë
në këtë unazë të dytë të zgjeri-
mit të veglës për transpa-
rencë", deklaroi Popovski. Ai
theksoi se informacionet ata
duhet t'i dorëzojnë deri në
fund të qershorit, pas ç'farë do
të publikohen në faqet e tyre
të internetit. "Plani është që në
të ardhmen kjo vegël të zgje-
rohet në të gjithë shfrytëzuesit
buxhetorë. Kjo do të thotë se
pushteti lokal dhe të gjithë
bartësit e funksioneve që
mund të shpenzojnë para të
qytetarëve këtë rregullisht ta
publikojnë dhe kjo të bëhet
praktikë në Republikën e Ma-
qedonisë", deklaroi Popovski.

ORGANIZMI I JETËS KULTURORE 

Gjithpërfshirja në 
vend të provincializmit

Jeta letrare dhe kulturore
nuk ka arritur të vendoset
në koordinatat e një
organizimi më
gjithëpërfshirës dhe më
të strukturuar. Që të mos
rrezikojmë të
provincializohemi,
detyrimisht duhet të
mendojmë për forma
organizimesh më
gjithëpërfshirëse, ku do
të konvergjonin të gjitha
impulset pozitive në
nivele lokale, mendojnë
krijuesit shqiptarë në
Maqedoni

Pa dyshim që kanë shumë
shoqata, por veprojnë në
mënyrë parciale, dhe jo si
shoqata në nivel nacional.
Pra kemi një situatë të atillë,
ku çdo qytet i vogël i ka ato
artistët e ashtuquajtur të
mëdhenj të tyre dhe
veprojnë në formën - më
mirë i pari në fshat se i fundit
në qytet 

RESHAT AMETI 

Për mua si artist, është e
rëndësishme se cili
institucion apo shoqatë ka
idenë për të realizuar një
aktivitet artistik muzikor,
pasi disa shoqata kemi
individ që organizojnë sa me
thënë ndonjë aktivitet jo me
peshë dhe kualitative sa i
përket vlerës, sidomos kur
bëhet fjalë për projekte që
paguhen nga Ministria e
Kulturës 

BLERIM GRUBI 

Për shembull, të krijohet një subjekt me njerëz të verifikuar
që do të bart dhe promovojë vlerat letrare duke përfshirë
gjithë krijuesit dhe produksionin letrar dhe kulturor të
shqiptarëve të Maqedonisë 

BARDHYL ZAIMI 

Koha
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Shkup, 20 prill - Rritja e ofertave
elektronike për qytetarët e Maqe-
donisë nga administrata e shteti
do të bëhet përmes ndryshimit të
kornizës ligjore. Bazë për ofrimin e
këtyre shërbimeve, siç ka njoftuar
të premten, Ministri i Admini-
stratës dhe Shoqërisë Informatike,
Damjan Mançevski, do të jetë
regjistri qendror për popullatën.
Digjitalizimi i plotë i institucione-
ve, nga ministri Mançevski, u para-
lajmërua edhe në Samitin Digjital
që ditë më parë u mbajt në Shkup.
Fillesa e procesit të digjitalizimit
të organeve shtetëror, pritet të jetë
Regjistri i popullatës, për të cilën
nga MASHI, kanë njoftuar se nuk
lidhet me regjistrin e banorëve në
vend. Mirëpo, Biljana Bejova, nga
shoqata jo qeveritare “Infocentar”,
ka paralajmëruar se në të ardh-
men ndonjë regjistrim tjetër do të
realizohet përmes ndihmës digji-
tale të regjistrave popullatës dhe
në këtë mënyrë aspak nuk do të
nevojitet puna në terren. 

“Me rëndësi për Maqedonin
është të ketë regjistër të popul-
latës, për të dhënat e tyre, për

vendbanimet, për komunitetin e
biznesit, me çka të gjithë regjistrat
duhet të sinkronizohen mes vete
dhe në këtë mënyrë të ekzistojnë
të dhëna më cilësore. Në disa
vendbanime evropiane regjistrimi
i popullatës bëhet përmes këtyre
regjistrave, megjithatë edhe në
Gjermani, 10 për qind e regjistrimi
të popullatës duheshe të bëhej
përmes punës në terren”, tha
Bejovska. Përvoja nga pastrimi i li-
stës zgjedhore, sipas saj, tregoi se
regjistrat aktual nuk janë të plotë
dhe se të njëjtit nuk mund të sink-
ronizohen.

Lidhjen e këtyre regjistrave, me
regjistrimin e popullatës, katego-

rikisht e ka refuzuar ministri
Mançevski, duke shtuar se bëhet
fjalë për lloj tjetër të operimit.

“Regjistri digjital (elektronik) i
popullatës është i bazuar në shër-
bime digjitale të qytetarëve. Ne
jemi në fazë të krijimit të cilësisë
teknike të regjistrimit, për mo-
mentin jemi duke e përpunuar
vendimin ligjor. Ndërkohë për disa
muaj do të promovojmë një portal
të ri të shërbimeve elektronike”, tha
Mançevski. Ky lloj i servisit, sipas
MASHI, do të siguroi shërbime më
të lira dhe më efikase të qytetrëve,
respektivisht në ligjin e cili është
duke u përgatitur pritet të përf-
shihen edhe ndërmarrjet komer-

ciale.
Përderisa MASHI, është në për-

gatitje të propozim ligjit për këto
lloje të regjistrave, nga atje njof-
tojnë se janë duke u shqyrtuar
informacionet bazë të qytetarëve
që pritet të përfshihen në këtë
regjistër, ku pritet të caktohet 17 të
dhëna, siç janë emri, mbiemri,
vendi i lindjes, data e lindjes e kë-
shtu me radhë. Koha dhe kostoja e
këtij projekti të MASHI, ende nuk
dihen, megjithatë ministri
Mançevski, theksoi ky regjistër nga
aspekti softuerik dhe harduerik,
pritet të arrij vlerën e 700 mijë eu-
rove, prej të cilëve 500 mijë janë
siguruar nga BE-ja. (O.Xh)

Shkup, 20 prill - Me qëllim të përfor-
cimit dhe intensifikimit të
marrëdhënieve kulturore me Re-
publikën e Shqipërisë, Maqedonia
ka përgatitur tashmë propozim-
tekstin për themelimin e Qendrës
Kulturore Informative në Shkup
dhe Tiranë. Sipas zëdhënësit të Qe-
verisë, Muhamet Hoxha, hapja e
Qendrave kulturore jashtë Maqe-
donisë nga përvojat e tanishme pa-
raqet një instrument jashtëzako-
nisht të rëndësishëm për

promovimin e kulturave të një ven-
di, ndërsa bëhet fjalë për marrëve-
shje, e cila pasi t’i kalojë procedurat
administrative, duhet të nënshk-
ruhet ndërmjet Qeverisë së Maqe-
donisë dhe Këshillit të Ministrave të
Shqipërisë. Pas nënshkrimit të
marrëveshjes, do të hapen edhe
Qendrat kulturore informative ku
do të prezantohen kulturat e të
dyja shteteve. “Iniciativa për formi-
min e Qendrave Kulturore Informa-
tive në Shkup dhe Tiranë, paraqitet
si rezultat i një numri të madh të
aktiviteteve që realizohen në të
dyja vendet të cilat kontribuojnë
në thellimin dhe përparimin e
marrëdhënieve bilaterale midis Re-

publikës së Maqedonisë dhe Repu-
blikës së Shqipërisë. Nënshkrimi i
kësaj marrëveshje do të ndikojë në
intensifikimin më të madh në rela-
cion me të gjitha sferat e kulturës,
si një lidhje institucionale me
subjektet e të dyja shteteve që do të
rezultonte me rritjen e projekteve
dhe programeve të përbashkëta”,
tha Hoxha. Me nënshkrimin e kësaj
marrëveshje, Hoxha potencoi se
nënshkrimin e kësaj marrëveshje
për pajtueshmëri Maqedoni-Sh-
qipëri do të rregullohet dhe të drej-
tat dhe obligimet e të dyja shtete-
ve në raport të personelit të
Qendrave Kulturore, aktiviteteve
kulturore, përfitimeve nga puna,

lehtësimeve tatimore dhe dispozi-
tat finale. Mjetet për funksionimin
e Qendrës Kulturore Informative të
Republikës së Maqedonisë, thek-
soi Hoxha, si dhe pagën e drejtorit
do t’i sigurojë Ministria e Kulturës.
“Duke u nisur nga politika parimo-
re të fqinjësisë së mirë, Qeveria e
Maqedonisë vlerëson se me hapjen
e qendrave kulturore informative
do të kontribuohet dukshëm në
rritjen e popullaritetit dhe prezan-
timit të traditave kulturore të Ma-
qedonisë dhe njëkohësisht do të
mundësojë informata burimore
për shtetasit e të dyja shteteve.
Njëherazi, paraqet një urë lidhje
që do të afron edhe më shumë të

dyja kombet”, tha Hoxha. Në këtë
aspekt, tha zëdhënësi i Qeverisë,
Ministria e Kulturës e Maqedonisë
vlerëson se kjo marrëveshja do të
duhet shumë shpejtë të nënshk-
ruhet nga ana e shtetit shqiptar
dhe të fillohet me hapjen e të dyja
qendrave në Tiranë dhe në Shkup.
Deri më tani, Maqedonia ka hapur
dy Qendra kulturore - një në Nju
Jork dhe një në Sofje, ndërsa në
procedurë e sipër është themelimi
i Qendrës Kulturore Informative në
Stamboll, ndërsa Shqipëria do të
jetë shteti i katërt ku së shpejti do
themelohet Qendra Kulturore
Informative e Maqedonisë në Ti-
ranë. (Z.V)

2300 kërkesa
subvencionet
për dritare 
dhe kolektorë
diellor
Shkup, 20 prill - Edhe pse afa-
tet ende zgjasin, qytetarët ta-
nimë të mos aplikojnë për
subvencione për kolektorë
diellorë dhe dritare PCV ose
të aluminit, njoftoi dje mini-
stri i Ekonomisë, Kreshnik
Bekteshi. Bekteshi në konfe-
rencë shtypi tha se mjetet
janë harxhuar, sepse interesi
tek amvisëritë ka qenë shumë
i madh, ndërsa sistemimi i
mbështetjes është realizuar
sipas parimit ai që ka ardhur i
pari, i pari  shërbehet. Siç
theksoi Bekteshi, Ministria e
Ekonomisë do të kërkojë sub-
vencione plotësuese nga Qe-
veria me ribalancin e parë të
buxhetit. "Për kolektorë diel-
lorë mbërritën mbi 900
aplikacione, ndërsa buxheti
ka qenë gjashtë milionë de-
narë, ndërsa për dritare PVC
janë dorëzuar më shumë se
1400 kërkesa, ndërsa buxheti
ishte 30 milionë denarë",
theksoi ministri. Ai edhe
njëherë përkujtoi qytetarët
që të mos aplikojnë as për
mbështetje për stufa me pe-
leta, sepse për shkak të inte-
resit të madhe, është
harxhuar mbështetja edhe
për këtë masë. Duke iu
përgjigjur pyetjes së gaze-
tarëve lidhur me punësimet e
reja në Ministrinë e Ekonomi-
së, Bekteshi tha se nuk është
informuar se pse nuk ka
marrë pjesë në seancën e fun-
dit qeveritar, por në seancën e
ardhshme, të martën do të
kontrollojë, siç theksoi, se
nëse ka ndonjë informatë nga
Ministria e Shoqërisë Infor-
matike.

Shkup, 20 prill - Këtë fundjavë dhe
javën që vjen moti do të jetë me
diell, stabil dhe i thatë, prej të dielës
me rritje të temperaturave ditore
edhe deri 30 gradë. UV Indeksi
gjatë tërë periudhës do të jetë 7.

Sot (e shtunë ) moti do të jetë me
diell, me vranësira të vogla mesata-
re kryesisht në pjesën juglindore
dhe jugperëndimore të vendit.
Temperatura e mëngjesit do të
lë[vizë prej një deri 13 gradë, ndër-

sa maksimalja e ditës prej 16 deri
24 gradë. Në Shkup do të mbajë
mot me diell dhe i nxehtë me tem-
peraturë deri 23 gradë Celsius. Moti
të dielën do të jetë me diell me
temperaturë në interval prej 21 deri

28 gradë, të hënën prej 23 deri 30
gradë. Të martën do të ketë rritje të
konsiderueshme të vranësirave me
kushte për reshje të shkurtra loka-
le të shiut. Temperatura do të lë-
vizë prej 22 deri 28 gradë. Të
mërkurën dhe të enjten tempera-
turat prej 23 deri 28 gradë, përkatë-
sisht prej 25 deri 30 gradë Celsius.

ME QËLLIM AFRIMIN EDHE MË SHUMË TË DY SHTETEVE FQINJE 

Qendra kulturore në Tiranë dhe Shkup

Fundjava deri 30 gradë

NË PRITJE TË LIGJIT PËR REGJISTRIN E POPULLATËS

i administratës së shpejti

Maqedoni duhet të
ketë regjistër të
popullatës, për të
dhënat e tyre, për
vendbanimet, për
komunitetin e biznesit,
me çka të gjithë
regjistrat duhet të
sinkronizohen mes vete
dhe në këtë mënyrë të
grumbullohen të
dhëna më cilësore

Digjitalizimi 
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 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare  e 
RM nr. 5/02), nenit 29, ndërsa në lidhje me nenin 38 të Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare  e RM” 
nr. 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 dhe 11/18) dhe nenit 17 dhe 18 të Statutit të IPK Shtëpia e kulturës “Brand Petrushev” – 
Bogdanci nr. 02-01/1 të datës 03.01.2008 dhe 02-18/2 të datës 26.01.2018, Kryetari i Komunës së 
Bogdancit, publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të Drejtorit të IPK Shtëpia e kulturës “Brand Petrushev” – Bogdanci  
 

1. Publikohet shpallje publike për zgjedhje të Drejtorit të Institucionit publik komunal Shtëpia 
e kulturës “Brand Petrushev” – Bogdanci me mandat prej 4 (katër) vjet. 

 
2. Për drejtor të institucionit mund të zgjidhet personi i cili përmbushë kushtet në vijim: 
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në momentin e emërimit  me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim 

ose sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
-ka arritur së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit sipëror edhe 

atë nga sfera shkencore – shkencat humanistike dhe shkencat shoqërore; 
- ka minimum pesë vite stazh pune nga sfera e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë dhe 

projekte nga sfera e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër. 
- posedon një nga certifikatat ose vërtetimet e njohura ndërkombëtarisht   për njohje aktive të 

gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet edhe atë: TOEFL iBT – së paku 74 pikë, IELTS – së 
paku 6 pikë, ILEC Cambridge English: Legal – së paku niveli B2, FCE Cambridge English: First – 
të dhënë, BULATS – së paku 60 pikë ose PTIS -   së paku niveli B2. (Ky kusht do të fillojë të 
aplikohet pre më 1 shtator 2018. Drejtori i cili do të emërohet obligohet të përmbushë kushtin për 
njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij. Nëse nuk e 
përmbushë këtë kusht brenda afatit të caktuar i ndërpritet mandati).  

 
3. Kandidatët për drejtor të institucionit duhet të parashtrojnë edhe propozim Prigram për punë 

dhe zhvillim të institucionit, si dhe dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter): 
- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
-certifikatë të shtetësisë; 
- dëshmi se ka mbaruar arsimin sipëror (së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të 

mbaruar të arsimit sipëror edhe atë nga sfera shkencore – shkencat humanistike dhe shkencat 
shoqërore); 

-dëshmi se ka minimum pesë vjet stazh të punës nga sfera e kulturës ose pesë vjet përvojë pune 
në punë ose projekte në sferën e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër.  

- dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion 
kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 

4. Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit. 

5. Fletëparaqitjet me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të parashtrohen deri në 
Komunën e Bogdancit përmes postës në adresën: rr. “Marshall Tito” nr. 62, Bogdanci ose në 
Arkivin e Komunës së Bogdancit, më së voni deri në ora 16,00 dita e fundit e shpalljes. 

Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 
 
                                                                                                Kryetari i Komunës së Bogdancit  
                                                                                                       Bllazhe Shapov  

 
 

SHFK “Hristijan Todorovski Karposh” f. Dragomance, Nagoriçan i Vjetër  
tel. 031 495 101, e-mail:  ouh.karpos_dragomance @yahoo.com 

_____________________________________________________________________________________

Në bazë të Vendimit për publikim të shpalljes për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 
me nr. 04-186 të datës 20.04.2018, nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (teksti i pastruar) 
(Gazeta Zyrtare nr. 167/2015) dhe nenit 77, 79, 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare të 
RM nr. 103/2008; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 42/11; 51/11; 6/12; 100/12; 24/13; 41/14; 116/14; 
135/14; 10/2015; 98/2015; 145/2015; 30/2016 dhe 127/16), drejtori i SHFK “Hristian Todorovski 
Karposh” f. Dragomance, Nagoriçan i Vjetër më datë 20.04.2018 publikon  

SHPALLJE  
 Për punësim të kuadrit mësimor për vitin shkollor 2017/2018 për kohë të caktuar të punës deri 

më 31.08.2018  
 
1. 4 (katër) mësimdhënës për mësim klasor (prej të cilëve një si zëvendësim për drejtorin), me orar 

të plotë të punës 20 (njëzet) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë fillestare prej 20.665 den. 
2. 1 (një) mësimdhënës të informatikës (zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të lindjes) me 3 

(tre) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë fillestare prej 3.100 den. 
3. 1 (një) mësimdhënës të arsimit muzikor me 10 (dhjetë) orë mësimore në javë dhe neto pagesë 

fillestare prej 10.332 den. 
4. 1 (një) mësimdhënës të gjuhës angleze me 12 (dymbëdhjetë) orë mësimore në javë dhe me neto 

pagesë fillestare prej 12.399 den. 
5. 1 (një) mësimdhënës të arsimit teknik me 10 (dhjetë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 10.332 den. 
6. 1 (një) mësimdhënës të gjeografisë me 8 (tetë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 8.266 den. 
7. 1 (një) mësimdhënës të historisë me 8 (tetë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë fillestare 

prej 8.266 den. 
8. 1 (një) mësimdhënës të gjuhës maqedonase me 16 (gjashtëmbëdhjetë) orë mësimore në javë 

dhe me neto pagesë fillestare prej 16.532 den. 
9. 1 (një) edukator në shtëpinë e nxënësve me 40 (dyzet) orë punë dhe me neto pagesë prej 20.665 

den. 
10. 1 (një) mësimdhënës të biologjisë me 6 (gjashtë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 6.199 den. 
11. 1 (një) mësimdhënës të kimisë me 4 (katër) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë fillestare 

prej 4.133 den. 
12. 1 (një) mësimdhënës të shkencave natyrore me 8 (tetë) orë mësimore në javë dhe me neto 

pagesë fillestare prej 8.266 den. 
13. 1 (një) mësimdhënës të matematikës (zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të lindjes) me 

17 (shtatëmbëdhjetë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë fillestare prej 17.565 den. 
14. 1 (një) mësimdhënës të atdheu ynë me 2 (dy) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 2.066 den. 
15. 1 (një) mësimdhënës të inovacioneve me 1 (një) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 1.033 den. 
16. 1 (një) mësimdhënës të arsimit qytetar me 2 (dy) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë 

fillestare prej 2.066 den. 
17. 1 (një) bibliotekist me me 8 (tetë) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë prej 8.266 den. 
18. 1 (një) mësimdhënës të gjuhës angleze (zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të lindjes) 

me 20 (njëzet) orë mësimore në javë dhe me neto pagesë prej 20.665 den. 
 
Orari i punës për të gjitha vendet e publikuara të punës është prej ditës së hënë deri ditën e 

premte ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 13:30 
 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe 

kushtet e posaçme në pajtim me nenin 80 të Ligjit për arsim fillor dhe të kenë të mbaruar arsimin 
përkatës në pajtim me nenin 77, 79 dhe 79-a të Ligjit për arsim fillor dhe Normativin për kuadër 
mësimor për realizim të programeve përkatëse në arsim fillior.  

Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në dy gazeta ditore, ndërsa 
zgjedhja do të realizohet brenda afatit të paraparë me ligj.  

Lutjet të parashtrohen deri në objektet e shkollës ose përmes postës në adresën: SHFK 
“Hristian Todorovski Karposh” f. Dragomance pn, komuna e Nagoriçanit të Vjetër. 

Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  
  

                                                                                        Drejtor  
                                                                                   Stojka Spasovska  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
167/2015) 

ud. Drejtori i NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup  
publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për pranim të punëtorëve për kohë të pacaktuar 
 

 Publikohet shpallje publike për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar për vendet 
e punës në vijim: 
Sektori “Punë teknike dhe zhvillim”  

1. Vizatues teknik – përpunues – 1 realizues 
 
Sektori “Eksploatimi dhe mirëmbajtja e kapaciteteve”  

2. Inxhinier i pavarur – 1 realizues 
 
Sektori “Punë juridike, kadrovike dhe të përgjithshme” 

3. Mirëmbajtës i higjienës – 1 realizues 
 
Kushtet e përgjithshme: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Të jetë i moshës së rritur 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
 

Kushtet e posaçme: 
1. Për vendin e punës me numër rendor 1: Vizatues teknik – përpunues 
- Arsim të mbaruar: PMP – shkalla IV – shkolla e ndërtimtarisë ose arkitekturës 

 
2. Për vendin e punës me numër rendor 2: Inxhinier i pavarur 
- Arsim të mbaruar: PSP – shkalla VII/1 – fakulteti i makinerisë ose elektroteknikës 
- Së paku 2 vjet përvojë pune  

 
3. Për vendin e punës me numër rendor 3: Mirëmbajtës i higjienës 
- Arsim fillor të mbaruar 

 
Dokumentet e nevojshme: 

1. Fletëparaqitje  
2. Certifikatë/Diplomë për arsim të mbaruar  
3. Biografi të shkurtë  
4. Certifikatë të shtetësisë 
5. Dëshmi për përvojë të punës (vlen vetëm për vendin e punës me numër rendor 2. Inxhinier i pavarur)  

 
 Orari ditor i punës prej ora 07:30-15:30. 
 Orari javor i punës 40 orë pune (prej ditës së hënë deri ditën e premte). 
 Pagesa bazë:  

- për vendin e punës me numër rendor 1: Vizatues teknik – përpunues është 19.068,00 denarë 
- për vendin e punës me numër rendor 2: Inxhinier i pavarur është 26.423,00 denarë.  
- për vendin e punës me numër rendor 3: Mirëmbajtës i higjienës është 17.706,00 denarë. 

 
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 
Nëse në shpalljen publike paraqiten deri në 200 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat 
prej 45 ditëve, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 90 ditë 
dhe mbi 500 kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 120 ditë, pas kalimit ë afatit 
për paraqitje. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm kandidatët duhet ti dorëzojnë në NP Ujësjellësi 
dhe kanalizimi – Shkup në adresën “Llazar Liçenoski” nr. 9 - Shkup.  
Telefon për kontakt 02/30 73 010 lok. 316; kontakt personi: Darko Donevski; 

 Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015 dhe 27/16), ndërsa 
në lidhje me Vendimin për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0204-1460 të datës 20.04.2018, Drejtori gjeneral ekzekutiv i Shoqërisë 
aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup publikon:  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
 Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të marrëdhënies së 

punës për kohë të caktuar dhe punë sezonale me punëtorët për vendet e punës në vijim: 
Filiali Pollog – Gostivar 
1. Dy (2) persona për vendin e punës – Punëtor i përgjithshëm  
(për periudhë deri më 31.10.2018) 
                   Me arsim fillor të mbaruar ose PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
                   Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
2. Pesë (5) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit  
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
                    Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
                   Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
Filiali Vardari Jugor – Gjevgjeli 
1. Një (1) person për vendin e punës - Operator i pompave 
 (për periudhë prej më 01.06.2018 -31.08.2018) 
Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV ose KU, 1 vjet përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,500.00 denarë. 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër 
1. Një (1) person për vendin e punës – Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Sllatinë dhe Velmej)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
2. Një (1) person për vendin e punës – Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Mesheishtë dhe Volinë) 
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
3. Dy (2) persona për vendin e punës – Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Kosel dhe Lakoçerej)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
4. Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Koroshishtë dhe Xhepin)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
5. Një (1) person për vendin e punës – Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Vevçan dhe Oktisi)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
6. Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin Resnjë dhe Krani)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
7. Dy (2) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS (për rajonin e komunës së Kërçovës)  
(për periudhën deri më  31.10.2018) 
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar javor të punës prej 40 orëve.  
 Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri në ora 15,30 me pauzë prej 30 minuta. 
 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 
- Fletëparaqitje 
- Kopje të letërnjoftimit 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- Dëshmi për përvojën e punës për vendin e punës për të cilin kërkohet përvojë pune 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje) 
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore (jo më të vjetër se 6 muaj) 
- Kontakt telefon. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
 Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme për plotësim të kushteve të posaçme sipas kësaj shpallje mund 

t’i dorëzojnë drejtpërdrejtë deri në arkivin e Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup, rr. 
“3-ta Makedonska Brigada” nr. 10-a Shkup ose përmes postës, me shenjë “PËR SHPALLJE”. Telefoni për kontakt 078-499-473, personi për kontakt 
Jana Aviroviq. 

 Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 45/90/120 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje varësisht nga numri i 
kandidatëve të paraqitur për vendin e theksuar të punës. 

 Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.  
SHA “Ekonomia e ujërave të RM” – Shkup 
Drejtori gjeneral ekzekutiv  
Ilmi Selami 
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Tetovë, 20 prill - Më shumë se një
dekadë, qyteti i Tetovës, por edhe
rrethina përballet me mungesë të
transportit publik. Mungesa e
transportit publik deri më tash,
ndonëse është premtuar,
megjithatë në praktikë nuk është
riaktivizuar asnjëherë. Kjo ka bërë
që aktivistë dhe vullnetarë të Qen-
drës "Loja", të organizojnë një pro-
testë simbolike nga qendra deri
tek Komuna e Tetovës për të rikuj-
tuar autoritetet për mungesën e
transportit. Ata kanë improvizuar
një autobus dhe shenja komunika-
cioni për të dërguar mesazhin tek
drejtuesit e Komunës së Tetovës.
“Transporti Publik është kërkesë e
kamotshme e qytetarëve të Te-

tovës. Është premtuar nëpër fusha-
ta, por nuk është realizuar. Rikuj-
tojmë zyrtarët e Komunës së është
obligim i tyre dhe përgjegjësisë
nuk mund t`i ikin. Ndërkaq, ne si
qytetarë dhe organizatë gjith-
monë përmes këtyre aktiviteteve
do të rikujtojmë ata për këtë të
drejtë që na takon. Përmes këtij
aktiviteti, kemi dërguar mesazh se
ky duhet të jetë transporti i së
ardhmes për qytetin e Tetovës”, tha
Azis Sulejmani, aktivist i Qendrës
"Loja". Problem kanë edhe perso-
nat me hendikep, të cilët e kanë
vështirë që të arrijnë në destina-
cionet e caktuara për shkak të
mungesës së transportit. “Tran-
sporti publik është kërkesë e vjetër

e qytetarëve që nuk është adresuar
kaq e kaq vite. Si qytetet, Tetova ka
shumë mangësi dhe një nga
mangësitë është transporti publik.
Transporti publik është një çështje
esenciale dhe duhej realizuar
shumë më parë dhe jo të pritej deri
më tash”, tha Gadaf  Memeti, pro-
testues. Përndryshe, protestuesit
kërkuan pjesëmarrje më masive
edhe të qytetarëve në aktivitetet e
radhës për të senzibilizuar çë-
shtjen e mungesës së transportit.
Pjesëmarrësit tjerë në këtë prote-
stë, vullnetarë dhe aktivistë, janë
shprehur se në Tetovë hasin shumë
mungesa, ndërsa ajo më evidente
është mungesa e transportit pu-
blik. Kohë më parë, nga Komuna e

Tetova theksuan se kërkesa për 8
autobus dërguar në Qeveri,
megjithëse nuk ka marrë akoma
përgjigje konkrete. Por nga komu-
na shprehin optimizëm se Qeve-
ria e re do të gjejë mundësi që Ko-
munës së Tetovës ti ndajë autobus.
Pikërisht, mungesa e transportit
publik ka bërë që shumë qytetarë
të përdorin automjetet private
edhe për pak punë që kanë në qy-
tetet, përderisa i tërë komunika-
cioni është përqendruar në pje-
sën qendrore të Tetovës, ku edhe
jo rrallë herë ka shumë kaos në
trafik. (U.H)

Gostivar, 20 prill - Me qëllim të për-
mirësimit të kushteve të punës për
të punësuarit në Njësinë Territo-
riale Kundërzjarrit në Gostivar, Ko-
muna e Gostivarit ndau donacion
prej 10 shtretërish. Jusuf Bajrami
koordinator i autorizuar nga Ko-
muna e Gostivarit në NJTKZ, falën-
deroi kryetarin e komunës Arben
Taravari për këtë donacion, duke
bërë me dije se përmirësimi i kush-
teve të punës në këtë njësi, do të
jetë një proces permanent, thuhet
në kumtesë. "Zjarrfikësit profesio-
nalë, detyrat e tyre i kryejnë në tur-

ne prej 12 orësh dhe në përputhje
me ligjin, gjatë orarit të punës
mund edhe të pushojnë, respekti-
visht të flenë në periudha të cak-
tuara. Shtretërit me të cilat dispo-
nonte NJTKZ ishin jashtë çdo
standardi, kështu që në emër të
zjarrfikësve, falënderoj kryetarin
Taravari që kujdeset për të sigu-
ruar kushte sa më të mira që ata t’i
kryejnë detyrat e tyre të punës",
theksoi koordinatori Bajrami. Vlen
të theksohet se paraprakisht
NJTKZ-së së Gostivarit nga Repu-
blika e Turqisë iu dhuruan edhe

uniforma pune për 5 zjarrfikës,
ndërsa në mungesë të dotacione-
ve të mjaftueshme nga pushteti
qendror, Komuna e Gostivarit do
të ndajë mjete nga buxheti i vet
për përmirësimin e kushteve të
punës, kushteve teknike dhe hapë-
sinore, me qëllim të mundësimit
të funksionimit sa më efikas të per-
sonave të cilët kryejnë një punë
kaq fisnike, siç është profesioni i
zjarrfikësit. Njësia Territoriale
Kundërzjarrit – Gostivar, thuhet në
kumtesë, mbulon gjithë territorin
e komunës së Gostivarit dhe asaj të

Vrapçishtit, si dhe një pjesë të ko-
munës Mavrovë-Rostushë, respek-
tivisht një territor me rreth 100
mijë banorë, ndërsa dotacionet që

vijnë nga pushteti qendror, nuk
plotësojnë as një të tretat e nevoja
reale për funksionim të mirëfilltë
të kësaj njësie.

Transplatimi i
organeve me
mbikëqyrjen e
Ministrisë së
Shëndetësisë
Shkup, 20 prill - Spitalet private në
Maqedoni deri më tani nuk kanë
qenë të licencuar për transplanti-
min e organeve dhe indeve. Për
këtë qëllim Ministria e Shëndetë-
sisë së shpejti do të shpallë
thirrjen publike për dhënien e li-
cencave me ç’rast do të përcak-
tohen edhe rregullat dhe kushtet
që duhet plotësuar. Ministri Venko
Filipçe tha se licencimi do të pa-
randalojë abuzimet dhe kriminali-
tet, duke precizuar se i gjithë pro-
cesi i krijimit të një sistemi për
transplantim do të bëhet nën
mbikëqyrjen e "Eurotransplant",
përfaqësuesit e së cilës do të vizi-
tojnë vendin muajin e ardhshëm .
Ai njoftoi se më voni të hënën do
të ketë shpallje për zgjedhjen e
koordinatorit të ri nacional për
funksionin e procedurës së tran-
splantit, pas shkarkimit të koordi-
natores pararendëse Aspazija So-
fijanova dhe personelit të saj.
Spitalet private që do të marrin li-
cencë për transplantim do të jenë
të detyruar të përfshijnë mjekë
nga institucionet e shëndetit pu-
blik për të monitoruar procesin.
Gjithashtu për çdo transplant që
do të bëhet do të kontrollohet nga
koordinatori kombëtar - shpjegon
ministri Filipçe. Tani për tani në
Maqedoni bëhet vetëm transplati-
mi i veshkave dhe palcës së eshtra-
ve, kurse për transplatimin e orga-
neve të tjera mungon stafi. Por
transplatimi, sipas tij, është i pasi-
gurt nëse nuk mbikëqyrjet nga
Ministria e Shëndetësisë. Ministri
Filipçe ka njoftuar se nuk është
zgjidhur çështja e transplatimit
nga një pacient i cili ndodhet në
gjendje të trurit të vdekur dhe
mbetet që të shqyrtohen masat që
duhet të ndërmarrin spitalet pri-
vate sa i përket kësaj problema-
tike. Sipas vendimeve të qeverisë,
ata që do të japin shumat më të
mëdha do të pajisen me licencë e
që nuk do të jenë më shumë se tri
subjekte. (D.K)

Shkup, 20 prill - Subvencione për
biçikleta, eko-autobus të ri dhe sh-
tigje për biçikleta, paralajmëroi
dje kryetari i Qytetit të Shkupit,
Petre Shilegov.  Thirrja publike për
subvencione për biçikleta do të
shpallet nesër, ndërsa për herë të
parë do t'u mundësohet edhe per-
sonave me invaliditet trupor të

aplikojnë në shpalljen. Shilegov
theksoi se autobusi me gaz, për të
cilin është nënshkruar marrëve-
shje me kompaninë polake "Sola-
ris", të qarkullojë në linjën numër
2 në relacionin nga Autokomanda
deri në Saraj dhe anasjelltas. Para-
prakisht, janë nënshkruar marrë-
veshje edhe me "Çeriot Motors" pr

autobus elektrik dhe me "MAK
AUTO STAR" për autobus me gaz
që do të testohen nëpër rrugët e
Shkupit. Sivjet siç theksoi kryeta-
ri i Shkupit, parashikohet buxhet
për subvencione për furnizim të
eko-autobusëve në vlerë prej 100
milionë denarë për NQP, si dhe në
lartësi prej 20 milionë denarë për

transportuesit privat.  Nga Qyteti
theksojnë se në mënyrë të përsh-
pejtuar punohet edhe në ndërti-
min e shtigjeve të reja dhe rikon-
struktim të atyre ekzistuese,
ndërsa në fazë përfundimtare
është edhe ndërtimi i shtegut për
biçikleta nëpër gjatësinë e bule-
vardit "8 Shtatori".

Gostivari donacion për zjarrfikësit 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Subvencione për biçikleta

MUNGESA E TRANSPORTIT PUBLIK MOBILIZON TETOVARËT

Aktivistë dhe
vullnetarë të
Qendrës "Loja" kanë
improvizuar një
autobus dhe shenja
komunikacioni për
të dërguar mesazhin
tek drejtuesit e
Komunës së Tetovës

Protestë për
transportin publik
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N
ë vitin 1990, kah fundi i
gushtit, me kolegun e TV
Shkupit të atëhershëm,
Nijazi Muhamedin, ki-

shim nderin të pinim kafe me poe-
tin Dritëro Agollin në brigjet e Var-
darit, në Shkup. Ishte një ndejë fill
pasi kishin përfunduar Mbrëmjet
Strugane të Poezisë dhe shumë shk-
rimtarë kishin ardhur në kryeqytet,
ku vazhdonte një manifestim tjetër
kulturor, Takimi i Përkthyesve nëse
nuk gaboj, që fillonte në Shkup,
vazhdonte në Tetovë dhe përfun-
donte me darkën solemne në Ko-
drën e Diellit. Në Shqipëri ende nuk
kishte ndonjë lëvizje konkrete për
ndryshime, megjithëse hetohej se
diçka mund të ndodhte edhe atje,
pas gjithë atyre proceseve në bl-
lokun socialist dhe me Nijaziun, pa
një pa dy, e pyesim kryetarin e Sho-
qatës së Shkrimtarëve dhe Artistë-
ve të Shqipërisë, çka do të bëhet me
Kapllan Resulin, i cili më shumë se
dy dekada ishte i burgosur. Gjersa ai
gjendej ende në burg në Shqipëri,
në Jugosllavi tashmë ishte liruar di-
sidenti më i madh intelektual,
Adem Demaçi. Këtë disi deshëm si
“për okolla” t’ia bëjmë me dije Dritë-
ro Agollit, se ka në Shqipëri një shk-
rimtar që vuan për shkak të ideve
të tij, e që nuk i bën nder Shqipëri-
së. T’ia thoshe këtë një kryetari shk-
rimtarësh nga vendi ende nën dik-
taturë, atë kohë mund të mos ishte
gjithaq me takt, por ne ia hapëm
këtë çështje. Përgjigja e poetit të
ndjerë ishte e papërcaktuar, jo
konkrete, disi në stilin

“po, do të shohim”, edhe pse në fil-
lim la përshtypjen sikur nuk ishte i
njoftuar me “rastin”. Natyrisht, ne e
kuptonim sikletin e një shkrimtari
që vjen nga diktatura, dhe mund ta
paramendonim se ai edhe po të
dinte edhe po të mos dinte gjë, e ki-
shte vështirë të flasë për një per-
sekutim shkrimtari që nuk i bënte
nder shtetit të tij.

Për Kapllan Resulin, më parë
ishte interesuar edhe Amnisti Inter-
national dhe kjo herezi e Nijazi
Muhamedit dhe imja s’e kishte do-
methënien e të zënit ngushtë të
kryetarit të shkrimtarëve shqiptarë.
Çështja duhej hapur dhe ne vetëm
pyetëm. Nuk vonoi shumë, po ne të
dy si dhe Mateja Matevski dhe krye-
tari i shkrimtarëve të Maqedonisë,
Todor Çallovski, me ftesë të Dritëro
Agollit, në vjeshtën e atij viti, do ta
realizojmë ëndrrën, që ta shohim
Shqipërinë komuniste, duke marrë
pjesë në manifestimin kushtuar 90-
vjetorit të vdekjes së Naim Frashë-
rit. Në atë tetor të bujshëm nisi për-
shpejtimi i rënies së komunizmit:
Ismail Kadare shpalli disidencën në
Francë, kurse dy muaj më vonë,
ndodhi Lëvizja e Dhjetorit ’90, rë-
nia e regjimit komunist dhe me
këtë, do të lirohen të gjithë të bur-
gosurit politikë, mes tyre, edhe Ka-
pllan Resuli, shkrimtari i perseku-
tuar dy herë, në Jugosllavi dhe në
Shqipëri, për ne i rëndësishëm si
autor i romanit “Tradhtia”, të parit
në gjuhën shqipe në ish-Jugoslla-
vinë e pasluftës. Drejtësia vonon,
por nuk harron... Bëhet fjalë për një

krijues, të cilit burgu, përveçse i ki-
shte marrë vitet më të çmuara të
jetës, ia kishte ndalur edhe hovin e
krijimtarisë. 

Rastësia deshi që Isha ndër ga-
zetarët e parë që kanë pasur fatin të
vizitojnë Shqipërinë komuniste, e
pasi bie regjimi, edhe më shpesh të
jem raportues special për të
ndjekur ngjarjet e shumta të atij fil-
limi të tranzicionit, por për çudi nuk
gjeta kohë ta kërkoja për ndonjë in-
tervistë Kapllan Resulin, tashmë të
liruar nga burgu, por këtë e bëri ko-
legu nga “Flaka”, Mahi Nesimi. Unë
Kapllan Resulin do ta takoj dy vite
pas burgut të tij, dhe jo në Tiranë,
por në Shkup. Këtë moment më së
miri e kam përshkruar në një rea-
gim të mëvonshëm në gazetën
“Vest”(2003), e cila kishte botuar një
intervistë me të(nga gazetari Vito-
mir Dolinski) ku ai s’kishte lënë gjë
shqiptare pa mohuar.    

“Një pasdite të nxehtë, para
pothuajse dhjetë vjetësh, në redak-
sinë e “Flakës” vërejta në fund të
korridorit një burrë mesatar. Nuk i
kushtova kujdes se kush mund të
ishte, sepse, mendova, edhe një vi-
zitor, i njohur ose i panjohur, që vjen
në një shtëpi gazetareske. Atë pa-
sdite kishim mbetur pak njerëz në
redaksi, s’ishte as kryeredaktori,
prandaj i panjohuri trokiti në derën
e zëvendësit. Isha unë.  Me një ru-
tinë e ngapak edhe me ton nëpunë-
si i thashë të urdhërojë, duke da-
shur t’i them se palët zakonisht vinë
paradite. Por njeriu, i cili mund të ki-
shte ndonjë parandjenjë për

joxhentilesën time për shkak të pri-
shjes së ritmit të punës në desk, m’u
drejtua me pyetjen: “Nuk më njih-
ni?”. Gazetari gjatë punës së tij
takon shumë fytyra, por dhe i har-
ron nëse nuk ka kontakte më të sh-
peshta. Mendova se mund të jetë
ndonjëri nga ata do ta kem harruar
dhe iu përgjigja sinqerisht: Nuk më
kujtohet  të jemi takuar diku. “Jam
Kapllan Resuli”, më tha. Sakaq,
ndërroi qëndrimi im i ftohtë prej
nëpunësi. Para meje qëndronte nje-
riu që meritonte respekt të rrallë, i
cili vetëm dy vjet më parë ishte li-
ruar nga burgu. Shkrimtar i cili e ka
shkruar romanin e parë në pjesën e
letërsisë shqiptare që krijohej në
Jugosllavinë socialiste. Njëri nga ata
intelektualë si Adem Demaçi, i cili
kalbej nëpër burgje për shkak të
kauzës kombëtare...Nga më parë
dija për fatin tragjik të tij. Ishte dë-
nuar pothuajse dy vjet në Jugoslla-
vi(dënimin e vuajti në Idrizovë) dhe
pasi doli nga burgu, iku në Shqipë-
ri ku e pësoi edhe më keq: e dënuan
në pothuajse tri vjet burg. Për një
fat të këtillë njerëzor, patjetër të so-
lidarizohesh. Pikërisht para ardhjes
së tij në Shkup, kolegu i redaksisë,
Mahi Nesimi, botoi një intervistë të
gjatë ku martirizmi i Kapllan Resuit
në zandanet e Enver Hoxhës ishte
përshkruar në detaje. Në momentet
kur para meje qëndronte pikërisht
Ai, as që mund të paramendoja sa
kundërthënie janë  pleksur në per-
sonalitetin e tij”. 

Atë pasdite me shkrimtarin e
njohur ndenjëm në Çarshinë e

Kapllan Resuli
nuk erdhi në
Shkup nga
Tirana, por nga
Zvicra, duke
rrahur gjoks se
është bërë
disident! Keni
parasysh, ai ka
“ikur” nga
pushteti i ri
demokratik i cili
e kishte
përmbysur
regjimin, i cili
Kapllan Resulin
me dekada e
kishte futur të
kalbej në
burgje. Për çudi,
kishte ikur nga
ata të cilët e
liruan dhe
rehabilituan
(Shkrim me
rastin e
intervistës së
Kapllan
Bureviqit në
emisionin “Në
qendër”, në TV
Alfa)
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Nj
ë nga gjërat për
të cilat jam
veçanërisht i
ndjeshëm është

Arsimi dhe nuk ka asgjë të ja-
shtëzakonshme këtu pasi ash-
tu si unë ka edhe shumë të
tjerë të cilët e shohin Arsimin
dhe Edukimin si shtyllat të ci-
lat sigurojnë stabilitetin e
Ndërtesës së Shtetit të së ardh-
mes. Do të shtoj se Arsimi
mban dhe detyrimin e të ta-
shmes ndaj brezit që ulet në
bankat e shkollave dhe pret të
mësojë atë që ne kemi
zgjedhur t’ia mësojmë.

Në këtë reflektim nuk dua
të flas për çfarë mësojnë dhe
si, pavarësisht se ka rëndësi je-
tike dhe kjo trajtesë, por kësaj
here dua të përqendrohem tek
raporti ynë i drejtpërdrejtë me
nxënësit.

Për fat të keq edhe pse pre-
tendojmë që jetojmë në paqe
prej 2 shtatorit të vitit 1945,
anembanë botës aktualisht
vazhdojnë e vriten fëmijë. Një
pjesë e këtyre viktimave vijnë
nga ato shtete që janë në
gjendje lufte por ama një pje-
së e këtyre viktimave vijnë dhe
nga shtete me demokraci të
konsoliduara si Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës. Nuk
nënkuptoj fëmijë që vriten për
shkak të krimeve të izoluara,
të cilët janë pjesë e çmenduri-
së njerëzore gjithsesi por, bi-
sedoj për vrasje apo kërcëni-
me masive të fëmijëve brenda
institucionit të shkollës!

Rasti i fundit në Amerikë
na tregoi se si mund të veprojë
një psikopat, ndodhi për fat të
keq në 14 shkurt të këtij viti
(2018) në Parkland të Floridës.
Ekzekutori ishte një 19 vjeçar i
quajtur Nikolas Kruz, i cili mori
jetën e 17 vetave, ndër të cilët 14 fëmijë
(nxënës të shkollave) dhe tre profesorë. Ky
lajm më shqetësoi, derisa shikoja pamjet
në kanalin televiziv CNN, thosha se Zoti
duhet të na ndihmojë që të zhvillojmë sa
më shumë mundësinë e detektimit të së-
mundjeve psikopatike për të ndaluar ma-
sakra të tilla. Më duhet të pranoj se ndosh-
ta me ngushëllim mendova që të paktën
këtu tek ne, Arsimi sado me 1100 proble-
me, nuk ka pasur raste të tilla.

Por për ironi të fatit jo shumë kohë pas
këtij rasti, në qytetin ku punoj si Kryetar
Komune, në Gostivar, persona të armato-
sur hynë në një shkollë në kohë mësimi
dhe rrahën dy profesorë të cilët ishin në
krye të detyrës. Personat e armatosur nuk
ishin si vrasësi Nikolas Kruz, ata nuk vua-
nin nga ndonjë sëmundje mendore të
rëndë, motivet e sulmit të tyre nuk lidhe-
shin me ndonjë diagnozë klinike, ata ishin

militantë të partisë qeverisëse
në vend, BDI-së. Jo shumë kohë
më parë me një vendim krejtë-
sisht politik, Gostivarit iu
morën kompetencat në arsim,
duke shkaktuar kaos nëpër
shkolla. Pikërisht aty ku duhet
të ketë qetësi absolute të pan-
dikuar nga askush. Mirëpo ina-
ti politik ishte më i madh dhe
se vet kulti i shkollës dhe kësh-
tu nisi fushata e hakmarrjes.
Por asnjëherë nuk kisha men-
duar që ky revansh do mbër-
rinte në pika të tilla, duke dër-
guar njerëz të armatosur të
cilët kërcënuan dhe terrori-
zuan shkollën dhe dhunuan fi-
zikisht profesorë, të cilët për-
funduan në spital.

Ky rast më trishtoi pa masë,
pasi kuptova që në qoftë se
anomalitë psikike prodhojnë
vrasës që marrin 17 jetë në një
shkollë të Amerikës, këtu tek
ne politika e disa njerëzve
është ajo që po dërgon perso-
na të armatosur në shkollë që
për më shumë ata vazhdojnë
të jenë të lirë...

Çfarë pret shteti?! Që herës
tjetër të përdorin armët?! Që
të na vriten nxënës e profesorë
nga fanatikë të Partisë që janë
verbuar duke krijuar rrethana
kriminale?!

Si duhet të reagojnë
prindërit gostivaras që tashmë
e dinë se policia është indife-
rente ndaj personave që hynë
me armë në orë të mësimit dhe
kërcënojnë jetën e fëmijëve të
tyre?!

Zoti mos e dhashtë por
nëse nuk ndërhyhet
menjëherë nga shteti dhe or-
ganet e tij jam i sigurt që në
Gostivar mund të ndodhin gjë-
ra të tmerrshme, aspak të mira
si për ne që jemi qytetarët e tij

por po ashtu edhe për qeverinë. Kërkoj që
rasti i qytetit tim të ndiqet nga i gjithë fak-
tori ndërkombëtar, qyteti është në kërcëni-
min e banditëve. Nuk dua që të dalim në
CNN për shkak të masakrave që po orke-
stron ndonjë Parti në qytetin tim!

Ju siguroj se nëse nuk do merren masa
të menjëhershme për të normalizuar si-
tuatën duke kthyer sigurinë në shkolla dhe
kompetencat e arsimit, zëri ynë do thërra-
së për ndihmë në mënyrë publike në të
gjithë shtetet aleate të Maqedonisë! Sot,
bota për fat të mirë është bërë e vogël dhe
jam i sigurt që shumë mediume do të ketë
interes t’i tregojë botës se si në një qytet si
Gostivari, pjesë e një shteti i cili kërkon
anëtarësimin në BE, banditë të armatosur
rrahin profesorë dhe kërcënojnë me armë
brenda në shkollë!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

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.

11FORUM
Koha, e shtunë 21 prill, 2018 

Persona të 
armatosur në shkollë

Nga Arben TARAVARI

Sot, bota për
fat të mirë
është bërë e
vogël dhe jam
i sigurt që
shumë
mediume do
të ketë interes
t’i tregojë
botës se si në
një qytet si
Gostivari,
pjesë e një
shteti i cili
kërkon
anëtarësimin
në BE, banditë
të armatosur
rrahin
profesorë dhe
kërcënojnë me
armë brenda
në shkollë!

Vjetër, i dhashë një drekë te “Sulltani” dhe
e dërgova në një adresë që ai kërkonte për-
tej Bit Pazarit. Të nesërmen do të shkonte
për Mal të Zi. Pas ndoshta dhjetë ditësh,
Kapllan Resuli një të mërkure ia behu për-
sëri në redaksinë tonë. “Jam në duart tuaja
deri të premten kur e kam fluturimin për
Zvicër”. Na mbeti “në derë”, duke na ofruar
mundësinë t’i bëjmë respektet që i meri-
tonte. Kryeredaktori Abdylhadi Zulfiqari, i
cili kishte qenë nxënës i tij, i organizoi një
drekë te restoranti i afërt “Progres”, kurse
darkën dhe bujtjen atë natë e kishte te unë.
(Nga kjo darkë ka mbetur një anekdotë kur
Kapllani po fliste për daljen nga burgu:
“Unë dola prej këtu nga burgu dhe ika te
nëna Shqipëri, ku edhe atje më futën në
burg” dhe babai ime tek e dëgjonte me vë-
mendje e s’e kisht kuptuar, e pyeti: Nënën
prej Shqipërie e ke?”). Të nesërmen e mori
për darkë kolegu Ilir Ajdini, i cili pasdarke,
ku isha edhe unë prezent, bëri një intervistë
të gjatë(disa kaseta manjetofoni) me rrëfi-
met e burgut dhe e ëma përlotej tek i
dëgjonte rrëfimet rrëqethëse për vuajtjet
në burgun e Burelit. Askund nuk e tha asnjë
fjalë që ai nuk është shqiptar. (Këtë intervi-
stë të gjatë Iliri nuk e botoi asnjëherë, për
shkak se ndërkohë korrespodenti i “Flakës”
nga Ulqini, Nail Draga, na kishte dërguar
intervistën ku Kapllan Resuli mohonte
kombësinë e tij! Çështja e përcaktimit të tij
është çështje personale, por aty diku fillon-
te beteja kapllaniane e mohimit jo të vetve-
tes, por dhe të gjithçkaje që është shqipta-
re, duke u bërë vegël e qendrave
propaganduese antishqiptare).

Më duhet thënë se para se të na arrinte
materiali nga korrespodenti i Ulqinit, ne që
patëm rast të takohemi ato ditë, i kishim vë-
rejtur nishanet e para të devijimit!  Nga
goja e tij gjithnjë e më shumë villej kël-
bazë kontraverzash, me të cilat shkrihej
legjenda për të dhe krijohej karikatura, e
ngjashme me ato personazhe që në film i
luante aktori dekadent holivudian, Denis
Hoper, të cilit në ato vite i ngjante mjaft
edhe fizikisht! Në atë reagimin  në gazetën
“Vest”, dhjetë vjet më vonë, i kisha vënë në
dukje pikërisht gjërat indikative që më ki-
shin bërë përshtypje dhe ma kishin shtuar
dyshimin për personalitetin e tij. Ja disa.
Kapllan Resuli nuk erdhi në Shkup nga Tira-
na, por nga Zvicra, duke rrahur gjoks se
është bërë disident! Keni parasysh, ai ka
“ikur” (nuk e kisha të njohur se e ka
përndjekur dikush) nga pushteti i ri demok-
ratik (të Sali Berishës atë kohë) i cili e kish-
te përmbysur regjimin, i cili Kapllan Resu-
lin me dekada e kishte futur të kalbej në
burgje(, pra, regjimi i Enver Hoxhës). Për
çudi, kishte ikur nga ata të cilët e liruan dhe
rehabilituan! Një gjë e këtillë gjithkujt do
t’i dukej indikative. Me dallim nga disiden-
ti tjetër i asaj kohe, Ismail Kadare, për të
cilin Kapllan Resuli  shprehte urrejtje pato-
logjike, në Paris iku gjersa në pushtet ende
ishte Partia e Punës. “Disidenca” e Resulit
më dukej tepër simptomatike, sepse ato dy
vite të para të demokracisë, askush nuk ish-
te përpjekur t’i bënte keq shkrimtarit nga
pozita pushtetare, sidomos jo një shkrimta-
ri pa ia zbuluar ende kundërthëniet që do t’i
shfaqte me vonë. (Me thënë të drejtën, nga
shkrimtarë të Shqipërisë unë kisha dëgjuar
se nuk është aq engjëll sa e paraqet veten,
sepse një kohë  ai ishte futur paksa thellë në
kritikën ideologjike(“klasore”) ndaj disa
shkrimtarëve që kishin “devijuar”  nga rru-

ga e Partisë, por këtë gjë ia leja kontekstit
kohor! Më saktë, për shkak të kritikave të tij,
e kishin gjetur belanë disa sish, para se
edhe atij vetë të mos ia bënin për të njëjtat
arsye!).

Fakt tjetër interesant që më tërhoqi vë-
mendjen ishte një lloj krenarie e Kapllan
Resulit që ai e shprehte haptas, se nga Zvi-
cra kishte ardhur me pasaportë jugoslla-
ve(atëherë ishte bashkësia shtetërore Ser-
bi-Mal i Zi, gjegjësisht Republika Federale
Jugosllave). Kur e pyesnim si është e mun-
dur, pasi në Zvicër ka shkuar me pasaportë
shqiptare, ai  me krenari naive që as  mun-
dohej ta fshehë, përgjigjej: Shkova në am-
basadën jugosllave. Iu tregova se kush jam
dhe ata menjëherë më dhanë pasaportë
duke më thënë: “Иди брате мили куд
хоќеш,  не може те нико
дирати" ! (“ Sh k o  b y r a z e r  k u  t ë
duash, askush s’të ngucë”.  Krimbi i dyshimit
nuk më lente: me çka ky njeri e kishte bërë
borxhli pushtetin jugosllav që t’i japin pa-
saportë me një fjalë goje? Si është e mun-
dur aso zemërgjerësie e regjimit(të Sllobo-
dan Millosheviqit) ndaj Kapllan Resulit,
ndërkohë që intelektualëve të tjerë si ai,
nga Kosova, ua merrte pasaportën që të
mos mund të udhëtojnë jashtë Kosove as
nëpër konferenca shkencore ose manifesti-
me kulturore (si Rexhep Qosjes, Rexhep
Ismailit, Ali Podrimjes....), duke mos i përfil-
lur as akuzat e institucioneve ndërkombë-
tare për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave
të njeriut! Nuk isha i prirë të besoj se është
fjalë për ndonjë qëndrim rastësor. Edhe disa
gjëra tjera e zbehnin figurën shembullore të
tij. Disa ishin të natyrës intelektuale, e disa
hynin në fushën e psikopatologjisë, sepse
gjithçka që fliste kishte një dozë mbrapshtë-
sie. Ishte shumë simptomatike sa vrer dhe
mohim kishte ndaj gjithçkaje të së kaluarës
dhe të tashmes shqiptare.  Më bëri për-
shtypje përpjekja për ta zbehë figurën e
Skënderbeut, ndoshta atë kohë ishte i vetmi
që e bënte këtë. Fakti që ia kontestonte vle-
rat Ismail Kadaresë(thoshte: Romani im
“Tradhtia” është më i mirë se “Gjenerali i
ushtrisë së vdekur”, duke harruar se ai kish-
te mbetur vetëm me atë roman, ndërkaq
Kadareja kishte shkruar dhjetëra të tjerë,
madje dhe më të mirë se “Gjenerali...”) men-
doja se mund të jetë rezultat i smirëzisë in-
telektuale dhe s’i kushtoja ndonjë rëndësi.
Mendova gjer në kufijtë e absurdit, se Kapl-
lani e urren Kadarenë për shkak se
ai(Kapllani), ndonëse ka qenë i zellshëm në
luftën ideologjike, Enver Hoxha e kishte fu-
tur atë në burg, e jo Ismail Kadarenë, të cilin
e kishte mbrojtur si shkrimtar oborri! (Ur-
rejtja patologjike ndaj “konkurrentit” shihet
edhe në intervistën në “Vest”. Por, ky “pozi-
cionim” i dikurshëm, nuk duhej të kishte
qenë pengesë që shkrimtari “i talentuar”,
Kapllan Resuli, të shkruante vepra letrare
më të mira se Kadareja, por në atë plan, ai
mbeti në nivelin e para pesë dekadave, me
një  roman (“Tradhtia”) dhe ca poezi që i ki-
shte shkelur koha, që na i la për botim kur
ishte në “Flakë”. Shumë të burgosur poli-
tik(si psh.Visar Zhiti e të tjerë), me të dalë
nga burgu shpërthyen si vullkan, por Kapl-
lan Resuli u hodh nga letërsia në fushën e
“shkencës”(albanologjisë dhe historisë),
duke i dhënë vetes tituj shkencorë të cilat
askund në mënyrë të rregullt nuk i kishte
fituar! (përfundon në numrin e ardhshëm)

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA) 
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DALLIMET

VIZATIMI

K H eO A lirë

FSHEHËSIRA

ë, i

a, e, o, u, y

b, d, f, h, k, l, t

c, ç, m, n, r, s, v, x, z

dh, ll, sh, th, xh, zh

gj, nj

g, j, p, q

rr

Figurat paraqesin shkronja, 
varësisht nga forma e tyre. 

P.sh. te rrathët do t'i shënoni 
zanoret.

Ngjyrat!

1
2
3
4
5

e

e

e

e

e

FIGERMA
(shkruani me objekte)

Figurat gjeometrike përfaqësojnë shkronja. 
Zëvendësoni ato dhe do të gjeni pesë gjyra!

Ndihmë: Zgjidhjet janë rradhitur sipas alfabetit
Janë përdorur 14 shkronja, prej të cilëve 5 zanore.

Katër shokët: Ademi, Liza, Petriti dhe Selvia kanë nga një balonë 
(tullumbace). Nga të dhënat më poshtë mundohuni të gjeni emrat, moshën 
dhe ngjyrën e balonës së tyre?
1. Fëmijët janë të moshës 5, 6, 7 dhe 8 dhe njëri (njëra) ka balonë të kaltër.
1. Balona e vajzës gjashtë vjeçare është e gjelbër.
2. Ademi ka balonë të kuqe dhe është më i vjetër se Petriti.
3. Liza është 5 vjeçe, por balona e saj nuk është e verdhë.

EMRI MOSHA BALONA

Balonat!
MINI INTEGRAMI
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ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

MOSBARAZIMI

 
NONOGRAMI

KENKEN

2 shkronja:

3 shkronja:

4 shkronja:

5 shkronja:

6 shkronja:

7 shkronja:

8 shkronja:

12 shkronja:

S

T

R

A

T

E

G

M O Z A I K U

BUQETA

1

1

1

1

1

3

7

7

7

3

7

1

46

1

1

5

5

5

5

5

5

6

6

65

2

7

1

7

4

5

6

2 3

shembull

KRIPTOGRAMI
"numri i njëjtë - shkronja e 

njëjtë"

Që ta keni më lehtë, shfrytëzojeni tabelën e 
dhënë. Nxini numrat që do t'i bartni. 

BARASPESHA

-1

0

-15
-8

6
8

7

-5
-4

-11 1

-6

-3
2

4
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VIZATIMI

EMRIMOSHABALONA
Liza5 vjete kaltër

Selvia6 vjete gjelbër
Petriti7 vjete verdhë
Ademi8 vjete kuqe

Balonat! MINI INTEGRAMI

SUDOKU ">"NONOGRAMI ARUKONEMOSBARAZIMI

KAKURO

KRIPTOGRAMI

SUDOKU

MENSUR
MAMUTI

AKTORI
KOSOVAR,
SHAHIQI

TUNISI

NË ROLIN 
KRYESOR

--------------------------
REGJISORI 

ITALIAN, SKOLAP
NËPUNËS

I EKONOMATIT
OSE

(ANG.)
ËRFUNDIM
NË SHAH

ECJE,
VAJTJEDESPOTIZMIAKTORJA

BULKUITALIRYEQYTETI
GREK

PJESË E 
GJEOMETRISË, 

QË STUDION 
TRUPAT GJEOM. 

NË HAPËSIRËSTEREOMETRIA
SISTEM 

QEVERISJEJE,
ABSOLUTIZMIAUTOKRACIA

TH
--------------------------

KOMUNË 
NË ZVICËR, ... 

ASKONATH
BELGJIKA

B
EMRI I RAJNERIT 

BARIÇ
--------------------------

VEND KU 
SHFAQEN FILMATOTO

NOÇKA, 
FEÇKA

---------------------------
IMPULSITURIRI

MONITORI
EKRANIRAMON

ARMANDO
MARADONADIEGOVINONA

INDIUMI
IN

KTORI SHARIF
---------------------------

PËRMENDORE 
GRANITI OSE 

PREJ MERMERIOMARINK
APARATI 

I RADIOSKOPISË

ELEMENT
KIMIK
(NE)NEONMATADOR

KOHA
E LIRË

RRIP RROBE 
PËR SUPE

--------------------------
FSHEHJA 

ME MASKËMBISUPIASA
MJESHTËR

(ITAL.)MAESTROA
OPEN DATA

--------------------------
FOTOGRAFITË 

KISHTAREOD
ANGSTREMI

A
LAMBDA THETA 

ALPHA
--------------------------

AI QË THER 
BAGËTILTANEXHIPI

REKUIZIT
SKIJIMISKI

RADIO 
TELEVIZIONI

--------------------------
GABIM

(INFORMAT.)RTMAKRO
SHITORE 

KASETASH
--------------------------
KUFIZON TË DREJ 

E NJË POPULLIKASETERI
OLD AGE 

SECURITY
--------------------------

QËNDISJE ME 
BEDENA E LULEOAS

DISKRIMINON
KALIUMI

---------------------------
PLUHURI PAS 

DJEGIESK
MELIHATE

AJETIMA
SHTET ARAB

--------------------------
ENERGJIAOMAN

SOPRANOJA 
JONË, 

ERMONELA
--------------------------

QJAHO
HELM

LUFTARAKIPERIT
TRAJNERI

I K.F. SHKËNDIJA,
OSMANIQATIP

pjesa e hijezuar

“numri i njëjtë - shkronja e njëjtë”
rebusi anagramit

SKANDI I KOMBINUARRebusi

Anagrami Tabela

1

231

24561

2745859

10111121315

118625

5714

8

KENKEN

9        2
  7  8     
 8 4   9  3 6
  2 9 6 4    
 9  1  5  2  
   7 2 8 6   
5 2  4   3 8  
    9  4   
4        1

MENSUR
MAMUTI

AKTORI
KOSOVAR,
SHAHIQI

TUNISI

NË ROLIN 
KRYESOR

--------------------------
REGJISORI 

ITALIAN, SKOLA
P NËPUNËS

I EKONOMATIT
OSE

(ANG.)
ËRFUNDIM
NË SHAH

ECJE,
VAJTJE DESPOTIZMI AKTORJA

BULKU ITALI RYEQYTETI
GREK

PJESË E 
GJEOMETRISË, 

QË STUDION 
TRUPAT GJEOM. 

NË HAPËSIRË

SISTEM 
QEVERISJEJE,
ABSOLUTIZMI

TH
--------------------------

KOMUNË 
NË ZVICËR, ... 

ASKONA

BELGJIKA

EMRI I RAJNERIT 
BARIÇ

--------------------------
VEND KU 

SHFAQEN FILMAT

NOÇKA, 
FEÇKA

---------------------------
IMPULSI

MONITORI

ARMANDO
MARADONA

INDIUMI

KTORI SHARIF
---------------------------

PËRMENDORE 
GRANITI OSE 

PREJ MERMERI

APARATI 
I RADIOSKOPISË

ELEMENT
KIMIK
(NE)

KOHA
E LIRË

RRIP RROBE 
PËR SUPE

--------------------------
FSHEHJA 

ME MASKË

MJESHTËR
(ITAL.)

OPEN DATA
--------------------------
FOTOGRAFITË 

KISHTARE

ANGSTREMI

LAMBDA THETA 
ALPHA

--------------------------
AI QË THER 

BAGËTI

REKUIZIT
SKIJIMI

RADIO 
TELEVIZIONI

--------------------------
GABIM

(INFORMAT.)

SHITORE 
KASETASH

--------------------------
KUFIZON TË DREJ 

E NJË POPULLI

OLD AGE 
SECURITY

--------------------------
QËNDISJE ME 

BEDENA E LULE

D KALIUMI
---------------------------

PLUHURI PAS 
DJEGIES

MELIHATE
AJETI

SHTET ARAB
--------------------------

ENERGJIA

SOPRANOJA 
JONË, 

ERMONELA
--------------------------

Q

HELM
LUFTARAK

TRAJNERI
I K.F. SHKËNDIJA,

OSMANI

e hijezuar
“numri i njëjtë - shkronja e 

njëjtë” rebusi 
anagramit

SKANDI I KOMBINUAR Rebusi

AnagramiTa
b

el
a

1

2 3 1

2 4 5 6 1

2 7 4 5 8 5 9

10 1 11 12 13 1 5

11 8 6 2 5

5 7 14

8

FIGERMA

FSHEHËSIRA

DALLIMET

BARASPESHA
-1

7
15

0

-5
-15

-7
8-8
6

810
7

23
-5

-4
-111

-1
-6

15
-3

-72
4

-4-2

E kaltër, E kuqe , E gjelbër, E bardhë, E hirtë

7

1

1

1

1

1

3 2

7

7

7

5 3

7

1

4 6

1

2 7

1

6 1

5

5 1

5

5

5

5

6

3 4

6

6

7

5 2

4

2

7

1

5

6

3

4

BUQETA

KONTRADIKTOR

ABORTENORME

MOTEKODRINA

ARRAARISKI

TIGRICEOD

ËTRANSITKI

PARADITEPOS

ADUTIRBARK

GABËMARINAR

UNABOTIÇELI

EASENEGALM

SSENGOKDI

BURGUNÇON

KANDARIBALLI

AREALEBEKAM

PETRITNEZIRI

MOZAIKU
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Në Raportin e Progresit të vitit
2017 për Kosovën, të publikuar ditë
më parë nga Komisioni Evropian, u
përmenden ngecje të shumta të
institucioneve publike. Në këtë ra-
port, si shqetësim u përmendën
edhe emërimet e shkarkimet poli-
tike që po bëjnë Qeveria e Kuven-
di nëpër bordet e agjencive të pa-
varura. Shefja e Zyrës së BE’së në
Kosovë, Natalyia Apostolova tek-
sa po prezantonte këtë raport tha
se nëpër borde të tilla po emë-
rohen njerëz të afërt me politikën,
ndërsa po lihen anash njerëzit me-
ritor. Ajo shtoi se edhe vendimet
për shkarkime nëpër borde të tilla
po bëhen me bazë politike.

KUVENDIT I MUNGON
KAPAUITETI MBIKQYRËS

Ky shqetësim i ngritur nga Ko-
misioni Evropian e dëmton edhe
rrugëtimin e Kosovës drejt procesit
të liberalizimit të vizave, shkruan
Periskopi. Kjo pasi për të arritur tek
liberalizimi i vizave, sipas këtij ra-
porti, Kosova duhet të punojë në
emërimin e pavarur të agjencive
kosovare në baza meritore dhe në
kohën e duhur. “Kuvendit i mun-
gon fuqia dhe kapacitetet për t’i
mbikëqyrur në mënyrë efektive
agjencitë dhe organet që i rapor-
tojnë drejtpërdrejt asaj. Qeveria

dhe Kuvendi duhet t’i zbatojnë
rekomandimet që dalin nga shqyr-
timi i agjencive të pavarura për të
cilat është kryer për të racionali-
zuar numrin e agjencive që i rapor-
tojnë Kuvendit.Kuvendi ka dësh-
tuar të emërojë, në kohën e duhur
ose në bazë të meritës, anëtarët e
bordit profesional për disa institu-
cionet e pavarura”, thuhet në Ra-
portin e Progresit.

Në disa borde pati vonesa në
emërimin e anëtarëve, e disa të
tjerë ku pati emërime, ato ishin po-
litike. Të tilla ishin edhe shkarki-
met nga disa prej bordeve. Krejt
këto nga Qeveria e kryeministrit
Ramush Haradinaj. Një nga vendi-
met për shkarkime të bordeve, i ku-
shtoi Kosovës me përjashtim nga
një institucion i rëndësishëm evro-
pian.Muaj më parë, i pari i Ekzeku-
tivit, Ramush Haradinaj shkarkoi
Bordin e Agjencisë Kosovare të Ak-
reditimit, për të emëruar më pas
Bordin e ri. Ky vendim i kryemini-
strit i kushtoi Kosovës me përjash-
tim nga Regjistri Evropian për Cilë-

si të Arsimit të Lartë. 
Jo më pak skandaloze kishte

qenë edhe përgjigja që MASHT-i i
kishte dërguar EQAR-it, pas kërke-
sës për sqarim të këtyre të fundit.
MASHT, ishte përgjigjur se shkarki-
mi i këtij bordi kishte ardhur pas
urdhrit të kryeministrit Haradinaj.
Ai më pas gjatë seancave të Kuven-
di të Kosovës, kishte ofenduar Ble-
rim  Rexhën, ish-kryetarin e Këshil-
lit Shtetëror të Cilësisë, ku e kishte
quajtur hajdut ordiner.

EMËRIME POLITIKE E
JOTRANSPARENTE

Emërime politike u bën në disa
prej bordeve të këtyre ndërmarrje-
ve, përcjell Periskopi.

Në mars të këtij viti, Gazeta
Jeta në Kosovë raportoi për lidhjet
politike të anëtarëve të bordit të ri
të Telekomit të Kosovës. Të
zgjedhurit nga ekzekutivi ishin:
Besa Shatri, Skënder Hoti, Osman
Ejupi, Sead Ujkani, Fidel Kransiqi,
Suzana Andjelkovic, katër nga të
cilit kishin lidhje shoqërore apo të

kaluar politike me partitë në pu-
shtet, pavarësisht që përzgjedhja e
tyre ishte bërë para syve të brita-
nikëve, të cilët kishin monitoruar
procesin e rekrutimit. Qeveria i ki-
shte rekomanduar Kuvendit të Ko-
sovës katër kandidatë për bordin e
Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
dy prej të cilëve nuk i plotësonin
kushtet për këtë pozitë, e pikërisht
këta u zgjodhën anëtarë bordi nga
Kuvendi. Dikur, procesi i emërime-
ve nëpër këto borde nisi të bëhej
edhe jotransparent. Qeveria ka
mbajtur sekret listën me kandi-
datët që ishin propozuar për anë-
tarë të Bordit të Trepçës. Më pas u
raportua se edhe në këtë Bord u
emëruan anëtarë të partive poli-
tike e njerëz me poste partiake.

Emërime politike pati edhe në
Bordin e Ndërmarrjes Rajonale të
Ujësjellësit “Prishtina”. Krejt këto
emërime bien në kundërshtim me
nismën fillestare të Haradinajt, me
të marrë pushtetin. Haradinaj, i
thirrur në një vendim të Agjencisë
Kundër Korrupsionit, me të marrë
mandatin kishte shkarkuar anë-
tarë të bordeve të ndërmarrjeve
publike, me arsyetimin se ato emë-
rime kishin qenë politike.

E AKK-ja në vendimin e saj ki-
shte konstatuar se Qeveria Musta-
fa kishte emëruar nëpër borde per-
sona me të kaluar politike, në
kundërshtim me Ligjin për Ndër-
marrjet Publike. Neni që ishte
shkelur kërkonte që anëtarët e bor-
dit të ndërmarrjeve të publike të
mos kenë pozita nëpër parti në 36
muajt e fundit.

Njëzetë kompani braziliane do
të fshihen nga lista e bizneseve që
kanë eksportuar mish në 28 vende
të Evropës. Ky vendim u mor pas
mangësive që u evidentuan gjatë
sistemit të kontrollit zyrtar brazi-
lian. Kompanitë e mishit nuk kanë
përmbushur kërkesat e BE’së, të ci-
lat ishin përpiluar pas një auditimi
të kryer. 

Kosovë.Vendimi erdhi një vit
pasi në Brazil shpërtheu një skan-
dal, ku Policia zbuloi se eksportues
potencialë të mishit korruptonin
inspektorë të shërbimeve të

higjienës për të standardizuar mi-
shin e prishur sikur të ishte brenda
normave për konsum, shkruan Pe-
riskopi.

“Mund t’ju konfirmojmë se
përfaqësuesit e vendeve të Evropës
kanë votuar unanimisht që 20
kompani braziliane që eksporto-
nin mish, sidomos atë të pulës, të
ndalohen. Kjo masë e propozuar
nga Komisioni Evropian ka të bëjë
me mangësitë që janë zbuluar nga
sistemi zyrtar i kontrollit sanitar
në Brazil”, thuhet në një deklaratë
të Komisionit Shëndetësor Evro-

pian. Në mesin e kompanive që u
penalizuan janë edhe dy markat e
BRF’së, që është prodhuesi më i
madh në botë i mishit të pulave.
Markat e kësaj kompanie, Sadia
dhe Perdigao eksportojnë mishin e
tyre edhe në Kosovë, raporton Pe-
riskopi. Mishi i kompanisë ‘Sadia’
që vie nga Brazili, gjendet pothuaj-
se në të gjitha pikat shitëse në Ko-
sovë. Madje, është një ndër mish-
rat e pulës më të konsumuarat nga
qytetarët.

Edhe Kompania tjetër brazilia-
ne ‘JBS SA’ ka qenë një kompanitë

më të mëdha eksportuese të mi-
shit në Evropë. Ajo është njëra nga
20 kompanitë, të cilave u është
ndalur eksporti. Mishi i kësaj kom-
panie është eksportuar edhe në
Kosovë. Nuk dihet se deri kur do
të zgjasë kjo masë ndaluese e BE’-
së ndaj kompanive braziliane. Bu-
rime brenda Bashkimit Evropian i
kanë thënë TV Globo se kjo masë
mund të zgjasë me vite, derisa
kompanitë të krijojnë një normë
të pranueshme me standardet e
BE’së për eksportimin e mishit të
pulës. Mediet ndërkombëtare ra-

portojnë se pas këtij vendimi të
BE’së, aksionet e kompanive kanë
pësuar rënie të madhe. Brazili
është eksportuesi më i madh i pu-
lave në botë, ndërsa Bashkimi
Evropian është blerësi kryesor i saj,
tranmseton gazeta KOHA.

Fillimi i muajit maj do ta bëjë
të qartë rrugëtimin e Kosovës drejt

finalizimit të procesit të liberali-
zimit sepse në atë kohë pritet që
në Kosovë të vijë një delegacion
vlerësues i Komisionit Evropian.

Me këtë rast do të bëhet e ditur
se sa është përmbushur kriteri i
fundit për heqjen e vizave, luftimi
i krimit të organizuar dhe i korru-
psionit.

Kryeministri i Kosovës, Ramu-
sh Haradinaj, është zotuar se kon-
firmimi për heqjen e vizave do të
vijë brenda pak javësh, nga Lëvizja
Vetëvendosje janë shprehur të
bindur se një gjë e tillë nuk do të
ndodhë fare këtë vit, shkruan tutje
"Zëri".

Ndërkaq, sipas ekspertëve të

integrimit rekomandimi pozitiv
mbetet pritje reale dhe fundi i kë-
tij viti afat real për finalizimin e
procesit të liberalizimit.

Por, sipas tyre, një gjë e tillë
mund të ndodhë vetëm nëse in-
stitucionet e Kosovës tregohen të
përgjegjshme dhe efikase në dy
muajt e ardhshëm.

Rama thotë se
nuk ka patur
asnjë presion
nga Erdogan
Gjatë intervistës në vizion+
kryeministri Edi Rama, u pyet
edhe për ‘gylenistët’ dhe
kërkesat e mundshme të Tur-
qisë, shkruan javanews
Shefi i qeverisë nuk dha
shumë komente, por deklaroi
se është një rrjet që meriton
vëmendje të veçantë.
“Gylenistët? Është një rrjet që
meriton vëmendje të veçantë“,
tha Rama në RealStory.
Rama tha se nuk ka patur
asnjë presion nga Erdogan. Ne
jemi të detyruar që të bëjmë
detyrën ndaj çdo rreziku që
përbën kërcënim dhe këtu
bëhet fjalë për një kërcënim të
brendshëm.
“Në rastin konkret, bashkëbi-
sedimi im me presidentin Er-
dogan është i drejtpërdrejtë, i
hapur dhe vëllazëror. Kurrë
nuk ka qenë një çështje pre-
sioni shqetësimi i tij që është
absolutisht, absolutisht i ba-
zuar për këtë rrjet që kërcënoi
të përmbyste me dhunë ren-
din Kushtetues në Turqi”, ka
nënvizuar Rama.
Në pyetjen nëse elementet e
tillë fshihen edhe në Shqipëri,
Rama tha se nuk mund të
mbahet një qëndrim bardhezi
në kuptimin që jo s’ka. “Unë
besoj që është një rrjet që me-
riton një vëmendje shumë të
veçantë. Ne jemi të detyruar
që të bëjmë detyrën ndaj çdo
rreziku që përbën kërcënim
dhe këtu bëhet fjalë për një
kërcënim të brendshëm”, ka
sqaruar Rama.

Në BE ndalohet, në Kosovë shitet mishi i prishur i pulës!

Në Kosovë vijnë  monitoruesit e BE-së për vizat

Politizimi i Bordeve shqetëson
Komisionin Europian

Emërimet politike
nëpër borde të
agjencive të pavarura
në Kosovë ka qenë një
ndër shqetësimet
kryesore që ka ngritur
Raporti i Progresit të
Komisionit Evropian, që
u publikua ditë më
parë. 
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“Kemi prostitutat më të buku-
ra në botë”. Kjo është një nga dek-
laratat e fshehta që Putini i ka
thënë presidentit amerikan Do-
nald Trump, sipas një dokumenti
sekret të nxjerre nga ish-drejtori i
FBI James Comey, shkruan FT.

Shkresa, e botuar nga Associa-
ted Press, erdhi pas takimit që Co-
mey kishte me presidentin ame-
rikan në Shtëpinë e Bardhë në
shkurt 2017, pak javë pas inauguri-
mit të tij si president.

“Ai nuk tha se në çfarë takimi ia
kishte thene saktesisht Putini kete
gje”- shkuan Comey në memo, pje-
sët e të cilave janë redaktuar.

Botimi i shkreses vjen pasi De-
partamenti i Drejtësisë i ka dhënë
kopje Kongresit pas kërkesave të
ligjvënësve republikanë.

Trump e ka quajtur vazhdimi-
sht ish shefin e FBI-së një gënje-
shtar dhe ka kundërshtuar përm-
bajtjen e memorandumeve, të
cilat Comey ka thënë se i ka shk-
ruar menjëherë pas takimeve me

presidentin. Më parë këtë javë,
Trump shkroi ne twitter se gjithe
shkresat e pretenduara ishte “fake”.

Shtëpia e Bardhë nuk ka kthyer
pergjigje per ndonje koment
lidhur me keto akzua dhe preten-

dime. Dokumentet merren me
ngjarjet që Comey ka detajuar në
dëshminë e tij për Kongresin.

Ministri i Jashtëm rus, Sergei La-
vrov ka deklaruar se Moska mund
të furnizojë presidentin sirian, Ba-
shar al-Assad me raketa precize S-
300, pas sulmeve të Perëndimit në
territorin sirian. Në një intervistë për
agjencinë shtetërore të lajmeve,
RIA, Lavrov ka thënë se Rusia është
përmbajtur në të kaluarën nga fur-
nizimi me raketa për Assadin pasi
shtetet e Perëndimit kanë bërë
thirrje për një gjë të tillë. “Ne kemi
pasur obligim moral, ne patëm
premtuar për të mos furnizuar Assa-
din me raketa S-300 rreth 10 vite më
parë”, ka thënë Lavrov. “Ndonëse ato
(raketat) përdoren vetëm për
mbrojtje, ne i kemi respektuar
kërkesat. Tani nuk e kemi më atë
obligim moral”. Shtetet e Bashkua-
ra, Britania dhe Franca kanë nisur

më shumë se 100 raketa në zonat
qeveritare në Siri në përgjigje të asaj
që Perëndimi e ka cilësuar sulm me
armë kimike në Duma. Lavrov ka
thënë gjatë intervistës se Rusia u ka
treguar më parë zyrtarëve ame-
rikanë se cilat pjesë në Siri janë
“zona të kuqe” për Moskën dhe se
sulmet nuk duhet të nisen aty. Zyr-
tarët amerikanë kanë thënë se kanë

përdorur linjat ruse të komunikimit
me Rusinë për të pastruar zonën aj-
rore nga sulmet, mirëpo nuk ka
informuar Moskën për caqet e sul-
mit paraprakisht.Lavrov ka thënë se
ai është i bindur se presidenti rus,
Vladimir Putin dhe presidenti ame-
rikan, Donald Trump nuk do të
lejojnë një konfrontim të armato-
sur në mes të dy shteteve.

Vetëm pak ditë nga fjalimi në
Parlamentin Europian, ku nënvi-
zoi nevojën që ka Bashkimi Euro-
pian për t’u reformuar përpara se
të zgjerohet, presidenti francez
Emmanuel Macon iu rikthye kësaj
teme. Këtë herë në Berlin, përkrah
kancelares gjermane Angela
Merkel, shefi i Elizesë lajmëroi pre-
zantimin e një plani të ri për të
ardhmen e Unionit.

“Fillimisht duhet të kemi një
solidaritet në eurozonë. Asnjë ba-
shkim monetar nuk mund të

mbijetojë pa pasur harmoni. Këtë
harmoni ende nuk e kemi, por
brenda qershorit do të prezan-
tojmë vizionin e përbashkët. Jemi
përballë rrezikut të fortë të nazio-

nalizmit, është momenti deçiziv
për të punuar për të ardhmen e Eu-
ropës, sepse sovraniteti ynë i për-
bashkët po vihet në diskutim”, tha
Emmanuel Macron.

“Është me rëndësi një debat
publik brenda Bashkimit Euro-
pian. Kriza e emigrantëve ka ne-
vojë për më shumë solidaritet, pasi
përballimi i fluksit nuk është një
mision i vetëm një vendi, por i të
gjithë Bllokut”, u shpreh Angela
Merkel.

Franca dhe Gjermania bien
dakort për caktimin e një ministri
europian financash të Eurozonës,
një ide kjo e presidentit Macron
qëkurse ishte kandidat për presi-
dent.

Lavrov: Jam
100% i sigurt se
kurrë s’do ketë
konflikt mes
Rusisë dhe
Amerikës
Vladimir Putin dhe Donald
Trump nuk do të lejojnë në
asnjë mënyrë ndonjë konfron-
tim të armatosur mes Rusisë
dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Kështu ka deklaruar
në një intervistë për RIA Novo-
sti, ministri i jashtëm rus, Ser-
gei Lavrov, shkruan Periskopi.
“Nëse flasim për rrezikun e një
konflikti të armatosur, jam
100 për qind i sigurt, se të dyja
vendet (SHBA dhe Rusia) nuk
do ta lejojnë këtë, natyrisht,
këtë nuk e lejojnë as dy presi-
dentët, Vladimir Putin dhe
Donald Trump”, ka thënë ai.
“Në fund, ata janë liderë që
janë zgjedhur nga popujt e
tyre dhe kanë përgjegjësi për
paqen”, ka thënë Lavrov, shk-
ruan Periskopi.
Ai ka folur edhe për raketat që
ka hedhur Amerika javën e ka-
luar në Siri, duke thënë se
‘natyrisht se kjo paraqitur rre-
zik për destabilizim të situatë-
s’, ka thënë ai.
“E kemi marrë në konsideratë
argumentin që kjo do të mund
ta destabilizonte situatën,
përkundër që ne kemi pasur
një system të qartë raketor të
mbrojtjes’, ka thënë ai.
“Ne i kemi dëgjuar thirrjet e
tyre. Por ne kemi obligime
morale”, ka thënë Lavrov duke
iu përgjigjur pyetjes se ‘a i ka
dëgjuar thirrjet e Perëndimit
për situatën në Siri’.
Por sipas tij, nuk ka qenë Rusia
ajo që ka kaluar ‘linjat e kuqe’
në Siri.
“Sidoqoftë, këto vija të kuqe
nuk janë kaluar”, ka thënë ai.

Mbretëresha
Elisabeta
propozon të birin
si drejtues të
Commonwealth-it
Mbretëresha e Britanisë së
Madhe i ka bërë thirrje
udhëheqësve të Com-
monwealth-it, që të emërojnë
djalin e saj, Princi Çarls, si pa-
sues të saj në krye të tyre.
Ajo tha se ishte “dëshira e saj e
sinqertë”, që Princi Çarls të
marrë përsipër këtë post “një
ditë”, ndërsa hapi takimin me
krerët e qeverisë (CHOGM) në
Londër.
Duke iu drejtuar të ftuarve,
Mbretëresha tha se kishte kë-
naqësi dhe nder të madh për
t’ju shërbyer dhe për të vëzh-
guar me krenari se ky është
një rrjet i begatë.
“Është një kënaqësi që ju pres
në shtëpinë time, në këtë
takim bienal. Është gjithashtu
dëshira ime e sinqertë, që
Commonwealth-it të vazhdojë
të ofrojë stabilitet edhe në gje-
neratat e ardhshme dhe të
vendosë që një ditë Princi i
Uellsit të vazhdojë punën e
rëndësishme, të filluar nga ba-
bai im në vitin 1949”, tha
Mbretëresha Elisabeta.
Roli drejtues në Com-
monwealth nuk është i trashë-
gueshëm dhe nuk do të kalojë
automatikisht te Princi i Uell-
sit, pas vdekjes së Mbretëre-
shës.

Organizata e Armatosur baske
ETA u ka kërkuar falje viktimave të
shkaktuara gjatë dekadave të kon-
fliktit për pavarësi, pak ditë para
shpërbërjes së saj. Grupi kërkoi
falje për vrasjen e personave që
nuk kanë patur lidhje direkte me
konfliktin. Qeveria spanjolle tha se
ETA u mund politikisht dhe në

mënyrë operative dhe se nuk arriti
ndonjë nga qëllimet e saj. ETA vrau
800 vetë dhe plagosi mijëra të tjerë
në 40 vite konflikt. Organizata, e
cila zhvilloi një fushatë gjakatare
për pavarësi të shtatë rajoneve në
veri të Spanjës dhe jug-perëndim
të Francës, pritet të deklarojë
shpërbërjen e saj në fillim të muajit

tjetër. ETA fillimisht u krijua në vi-
tet '60 si një lëvizje e rezistencës
studentore kundër diktaturës ush-
tarake të Gen Franco-s. Nën push-
tetin e Franco-s, gjuha baske u nda-
lua dhe kultura e tyre u shtyp,
intelektualët u burgosën dhe tortu-
ruan për besimet e tyre politike dhe
kulturore.

Macron e Merkel me plan të ri për të ardhmen e BE-së
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dalin bisedat sekrete
të Putinit dhe Trumpit

Armët ruse mund ta tensionojë situatën në Siri
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ETA u kërkon falje viktimave 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Gjashtë shkrimtarë nga gja-
shtë vende të ndryshme të botës
tashmë kanë hyrë në garën e ngu-
shtë për të fituar çmimin pre-
stigjioz të letërsisë “The Man
Booker International Prize
2018”.Juria e këtij çmimi ka bërë të
ditur titujt e librave si dhe emrat e
të nominuarve e që janë: “Vernon

Subutex” i Virginie Despentes
(Francë), “The White Book” i Han
Kang (Korea e Jugut),
“World Goes On” i László Krasz-

nahorkai (Hungari), “Like a Fading
Shadoë” i Antonio Muñoz Molina
(Spanjë), “Frankenstein in Bagh-
dad” i Ahmed Saadaëi (Irak) dhe
“Flights” i Olga Tokarczuk (Poloni).

Përmes këtij çmimi, që jep një
fitues të vetëm çdo edicion, puna e
përkthyesve shpërblehet në
mënyrë të barabartë, me vlerë mo-
netare prej 50,000 funtesh, që
ndahen midis autorit dhe
përkthyesit. Përveç kësaj, çdo autor
dhe përkthyes që është nominuar
do të marrin 1,000 euro secili. Për

këto nominime që juria ka
zgjedhur sivjet janë shqyrtuar 108
libra.

Javë më parë, kur u bë publikua
lista e parë me 13 shkrimtarët po-
tencial për të fituar këtë çmim, Lisa
Appignanesi, kryetare e panelit
gjykues të çmimit ndërkombëtar
të “Man Booker 2018” është sh-
prehur e kënaqur që lista finale e të
nominuarve ka sjellë një diversi-
tet autorësh.

“Analizimi i propozimeve për
çmimin ndërkombëtar të ‘Man
Booker’ ka qenë një aventurë jo-
shëse. Ne kemi udhëtuar nëpër
vende, kultura e imagjinata deri sa
kemi arritur në këtë listë, që mund

të ishte një listë edhe më e gjatë.
Kjo listë prezanton një pasuri ta-
lentesh e formash të ndryshme
dhe disa shkrimtarë pak të njohur
në gjuhën angleze më parë.

Ka shkrimtarë të mëdhenj dhe
ne shpresojmë që lexuesit të mar-
rin sa më shumë kënaqësi në zbu-
limin e punës së tyre, ashtu siç
bëmë edhe ne”, ka thënë Appigna-
nesi. Çmimi “Man Booker” bashkë
me çmimin “Man Booker për Fik-
sion” shpërblejnë më të mirët e
globit që botohen në Mbretërinë e
Bashkuar.

Ky çmimi sponsorizohet nga
Man Group, një firmë aktive për
menaxhimin e investimeve, e cila
gjithashtu sponsorizon çmimin
“Man Booker për Fiksion”. Fituesi i
çmimit “Man Booker Prize” do të
shpallet më 22 maj, në një darkë
në Muzeun Victoria & Albert në
Londër.

Më parë me këtë çmim të
rëndësishëm të letërsisë është
vlerësuar dhe shkrimtari ynë
Ismail Kadare, ndërsa dy vjet më
parë libri i tij “Kamarja e turpit”
ishte sërish kandidat për këtë
çmim nën përkthimin e John
Hodgson.

Të enjten në ambientet e libra-
risë së Çarshisë në Shkup, u pro-
movua romani tashmë i njohur për
publikun “Psycho ” i Ilir Muharre-
mit. Para të pranishmëve foli stu-
diuesi i letërsisë Faruk Buzhala i
cili e lavdëroi punën e Muharre-
mit. Ai romanin “Psycho” e krahasoi
me veprat e Oscar Wilde, Dorian
Grejin, Dostojevskin, dhe filmat e
Hiqkokut. “Është Oscar Ëilde me
Dorian Grejin, është Dostojevski
me Raskolnikovin, është Suskindi
që krijoi Grenujinin etj. etj. Poash-
tu janë edhe regjisorët ata që u
morën me këtë tematikë, e ndër ta
më i famshmi ishte dhe është
Hiçkoku me filmin e tij të njohur
Psicho, Martin Scorcese me filmin
e tij Taksisti ku rolin kryesor e luan
Robert de Niro, etj. Pra, karakteri
me të cilin merret Ilir Muharremi

në këtë roman është subjekt....
edhe i shumë artistëve të tjerë që
janë munduar ta paraqesin sa më
mirë  këtë zonë të errët të psikikës
së njerëzve që njihen si vrasës serik
apo Psicho!”, tha Buzhala duke sh-
tuar se vet personazhi ne roman
nuk ka emër, ose emri i tij mund të
jetë Psycho. “Po të analizohet më
mirë qasja që i bën autori perso-
nazhit të tij, mund të shohim dhe
kuptojmë botëkuptimet e tij për
shumë tema dhe çështje të rëndë-
sishme sociale dhe jetësore! Pezmi
i tij shpërfaqet në dimensione
konkrete që kanë të bëjnë me
tema të caktuara siç janë: vetmia,
morali,degjenerimi, seksi, krimi,

dhe marëdhënje të tjera të ndër-
likuara personale dhe shoqërore! I
tërë subjekti që shtjellohet në këtë
roman është një monolog që rrë-
fehet në vetën e parë dhe le të kup-
tohet se personazhi pa emër, tërë
kohën është nën ndikim të alkoho-
lit!” përfundon ai.

Ndërsa, Ilir Muharremi, tha se
“Unë asgjë nuk kam të bëjë me
personazhin kryesor të romanit,
është një personazh i trilluar i cili
rrëfen monologje nga jeta reale e
përditshme”. Sipas tij, vet titulli
është ai që shpalosh brendësinë e
romanit. Ngjarja në roman rrëfen
për një kryepersonazhi i cili me
plot dëshirë identifikon veten me

Mike Taysoni-n, rrëfen jetën e tij
në një bar nate i ulur në banak dhe
karshi tij qëndron një kameriere
jo shumë e bukur.  Mirëpo, ai është
boksier i dështuar, pasi që gjen kë-
naqësi në bixhoz, ai humb tërë pa-
surinë. Nga ky dështim, gruaja e
tij divorcohet dhe ikën me të dy fë-
mijët e saj. Kjo ndikon shumë në
personalitetin e tij, dhe ai
strehohet në shishen e qelqtë të
alkoolit. Gradualisht fillojnë t’i sh-
faqen simptomat e psikopatisë
dhe devijimi i personalitetit, por
në një rrëfim intim me vajzën e ba-
nakut, ai tregon për fëmijërinë e
tij. Ai kishte torturuar kafshët, dhe
i vetmuar me orë të tëra rrinte
pranë zjarrit. Simptomë e një
psikopati të vërtetë. Ai shtiret si i
ndjeshëm, por nuk është i ndje-
shëm dhe nuk duhet t’i besohet,
por vajza në banak i bindet sepse
psikopatët kanë shumë talent t’i
bindin të tjerët. Ajo rrëshqet në
rrëfimet e “ëmbla” të tij. Gjatë dia-
logut, ai herë-herë me vështirësi
mbanë raporte të mira me të, se-
pse psikopatët çalojnë shumë.

Pjesa e dytë e promovimit ish-
te me debat me ç’rast u diskutua ti-
tulli provokativ, dhuna në roman,
portreti i femrës, të drejtat e saja  si
dhe shpërndarja e tij edhe në tre-
gun ndërkombëtar.

Alfabeti
më i vjetër
shqip, në
jug të
Ukrainës
Në më shumë se dhjetë shekuj
arkeologji, faktet e ekzistencës
së një alfabeti shqip mun-
gojnë. Mbishkrimet e zbulua-
ra më së shumti janë ose në al-
fabetin latin, ose grek, dhe ka
vetëm ndonjë gjurmë të pa-
studiuar ende të alfabeteve të
vdekura të shqipes.
Në vitin 2015, arkeologu rus
Dmitry Zenyuk  ka zbuluar në
fshatin Margaritovo në zonën
e Uzovit, Rusi, mbishkrime në
gjuhën shqipe të shkruara në
tulla.
Një alfabet që shqiptarët e
Ukrainës e kishin marrë me
vete?
Për fat të keq, historia e vajtjes
së një numri të madh shqip-
tarësh në territorin e Perando-
risë Ruse, për studiuesit shqip-
tarë është pothuajse e
panjohur.
Studiuesi bjellorus Aleksandër
Novik, i cili flet shqip në
mënyrë të përkryer, është
njohësi më i mirë i detajeve të
zbulimit të këtyre 200  tullave
ku janë ruajtur shkronja e
fjalë shqipe.
Ai e ka mësuar shqipen nga dy
pedagoget e tij ruse që kanë
jetuar në Shqipëri në vitet ’50,
Gertruda Intrei dhe Irina Ho-
ronina,
Aleksandër Novik u nderua
pak ditë më parë në Tiranë me
Çmimin Kombëtar të Akade-
misë së Shkencave për vitin
2017, për studimet e tij për sh-
qiptarët e Ukrainës.
Në intervistën dhënë “Shqi-
parja.com”  Novik flet mbi këtë
zbulim që ruhet larg syrit të
studiuesve shqiptarë apo vë-
mendjes së Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë. Alek-
sandër Novik thotë se gjatë
shekullit të 20-të në Rusi janë
bërë zbulime dhe analiza
shkencore me nivel të lartë për
të folurën shqipe në  vendba-
nimet e jugut të Ukrainës, në
rajonet e Odesas she Zapo-
rozhies, ku nisi edhe periudha
e themelimit të kolonisë së
parë të “Karakurtit” që i takon
fillimit të shekullit të 19-të, më
saktë vitit 1811.

Ja lista e ngushtë e “The Man Booker
International Prize 2018”

U promovua romani “Psycho” 

Juria e këtij çmimit “The
Man Booker
International Prize
2018“ ka bërë të ditur
titujt e librave si dhe
emrat e të nominuarve
e që janë: “Vernon
Subutex” i Virginie
Despentes (Francë),
“The White Book” i Han
Kang (Korea e Jugut),
“Wa (Spanjë),
“Frankenstein in
Baghdad” i Ahmed
Saadaëi (Irak) dhe
“Flights” i Olga
Tokarczuk (Poloni)

“Unë asgjë nuk kam të
bëjë me personazhin
kryesor të romanit,
është një personazh i
trilluar i cili rrëfen
monologje nga jeta
reale e përditshme”, tha
autori Ilir Muharremi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bujar KURTAJ

Shkup, 20 prill - Sfida e së dielës mes
dy skuadrave shqiptare Shkëndija
dhe FC Shkupi do të jetë dueli ku në
lojë janë objektiva të mëdha. Pas fi-
tores ndaj Vardarit në mesjavë, ku-
qezinjve u nevojitet edhe një pikë
për tu shpallur edhe zyrtarisht
kampion të ri të Maqedonisë, deri-
sa FC Shkupi pas fitores ndaj Aka-
demija Pandevit kërkon të vazh-
dojë ëndrrën e saj, plasmanin në
pozitën e katërt, e cila qon në
Evropë, në rast se pikërisht kundër-
shtari i së dielës Shkëndija, fiton
edhe trofeun e Kupës së Maqedoni-
së. Ecuria këtë sezon flet në favor të
kuqezinjve që nuk njohin humbjen
në dhjetë ndeshje në sezonin pran-
veror, ndërsa në përballjen e cila u
zhvillua në pranverë në stadiumin
"Boris Trajkovski"  fituan Shkupin
me 0-3. Ndryshe, tek të dyja skua-
drat po mbizotëron një atmosferë
e mirë, sidomos te skuadra e
Shkëndijës. “Na pret ndeshja me

Shkupin ku ne kemi mundësi edhe
matematikisht të sigurojmë titullin
e kampionit. Jemi shumë pranë
dhe euforia ka nisur që nga fitorja e
fundit në fushë të Vardarit, mirë-
po kjo vlen vetëm deri në momen-
tin kur të nisë takimi. FC Shkupi
duket se gjen formën e duhur dhe
ne jemi të vetëdijshëm se deri te
objektivi mund të arrijmë vetëm
me qasje serioze. Duam të sigu-
rojmë titullin, për mua do të jetë
hera e dytë, gjithashtu edhe për
Shkëndijën", pohon kapiteni Ferhan

Hasani. "Normal do të jetë titulli i
parë i klubit nën ombrellën e 'Eco-
logut' dhe ne jemi të lumtur që me
sukses realizojmë një plan të spon-
sorit. Mendoj se deri në fund çdo
ndeshje e jona do të jetë festë në
vete. Më gëzon fakti se jo vetëm që
ne do të jemi kampionë, por kemi
dominuar në tërësi ligën. Ky titull
garanton se Shkëndija do të vazh-
dojë të fitojë edhe shumë tjerë pas
klubi tani më ka hyrë në binarët e
duhur. Mezi presim fundin, pasi Te-
tova ka qenë dhe do të jetë shem-

bull për ndeshje të këtilla. Duam
edhe një herë tu tregojmë të gjithë-
ve në vend se si bëhet një festë e
vërtetë e kampionit”, deklaroi për
KOHA, Ferhan Hasani. Në anën
tjetër, autori i njërit prej golave në
fitoren e Akademija Pandevit,
Bunjamin Shabani, thotë se do të
japin maksimumin për rezultat po-
zitiv. “Kemi zhvilluar dy ndeshje të
mira, atë kundër Vardarit dhe ndaj
Akademija Pandevit, veçmas fitorja
e fundit ndaj Akademijna Pandevit
ka ngrit atmosferën në ekip. Naty-

risht se jam i lumtur edhe për golin
që shënova, por më shumë i jam
gëzuar fitores, pasi na duhej një fi-
tore. Por, nuk kemi kohë shumë të
mendojmë për ndeshjet që lamë
pas, pasi të dielën na pret një nde-
shje mjaft e vështirë në kundër
Shkëndijës në Tetovë. Shkëndija ka
dëshmuar se është ekip shumë
kualitativ, por ne do të luajmë lojën
tonë dhe do të japim maksimumin
për rezultat pozitiv”, u shpreh Sha-
bani. Për ndeshjen e të dielës, për-
veç Vujçiçit të lënduar, Shkupi do
të ketë mungesë edhe Bllagoja
Ljamçevskin, i cili në ndeshjen e
fundit u ndëshkua me karton të
kuq. Në përballjet tjera, Sileksi do
të përballet me Renovën, një sfidë
e vlefshme për pozitën e katërt, de-
risa Rabotniçki e cila gjithashtu luf-
ton për pozitën e katërt, do të pres
Pelisterin, e cila po lufton për
mbijetesë. Pobeda do të pres kam-
pionët aktual Vardarin, ndërsa për-
ballje interesante pritet të zhvil-
lohet mes "Skopjes" dhe Akademija
Pandevit.

Kasami i bashkohet
Abazajt te Anderlehti
Pas transferimit të Kristal Abazajt te An-
derlehti, një tjetër futbollist shqiptar pri-
tet t’i bashkohet skuadrës belge. Bëhet
fjalë për mesfushorin nga Struga, Pajtim
Kasami, i cili aktualisht është pjesë e skua-
drës të Sionit në Zvicër. Mesfushori shqip-
tarë që menaxhohet nga agjenti i njohur
italian, Mino Raiola, kërkohet nga klubi
belg dhe në verë janë të gjitha gjasat që
marrëveshja të mbyllet me sukses. Kasa-
mi është pjesë e kombëtares së Zvicrës,
ndërsa gjatë karrierës së tij ai ka luajtur
me ekipe të njohura si Palermo në Itali,
Fulham dhe Notingem Forest në Angli,
Olimpiakos në Greqi.

Shtator i vitit 2014. Mançe-
ster Siti do të luajë një ndeshje
të Kupës së Ligës dhe Nastasiç
sëmuret pak orë para takimit.
Duhet një zëvendësues dhe Pa-
trik Vieira, trajner i skuadrës së
dytë, rekomandon që të grum-
bullohet një 19-vjeçar i cili ka
luajtur shumë mirë në javët e
fundit. Bëhet fjalë për Sinan
Bytyqin, i cili thërritet me
urgjencë për t’u ulur në stol në
fitoren 7-0 të Sitit ndaj Sheffild.
Kjo ishte hera e parë dhe e fun-
dit që kosovari u grumbullua
me Mançester Sitin. Përpara
disa muajsh e diagnostikuan
me një miokardiopati hipertro-
fike, një sëmundje e zemrës që
shkakton zmadhim të një pjese
të mureve të muskujve të saj,

duke shkaktuar aritmi. I thanë
se nëse do të vazhdonte të luan-
te futboll, kishte 4 për qind rre-
zik vdekjeje. Kështu, Sinan
Bytyqi u detyrua të varte kë-

pucët në gozhdë në moshën 22-
vjeçare. Në një intervistë për
"Marca", ish-futbollisti tregon
jetën e tij të re. “Merrem me loj-
tarët që Mançester Siti ka hua-

zuar nëpër botë. Jemi një
skuadër prej 6 personash dhe
detyra ime është ajo e vëzhgi-
mit. Unë i mbështes, i ndihmoj
dhe në fund bëj një raport për
paraqitjen e tyre në fushë”,
thotë Bytyqi.

22-vjeçari ka pasur fatin të
jetë për një muaj nën urdhrat e
Pep Guardiolës. Ai e kujton kë-
shtu atë periudhë. “Ishte fazë
përgatitore dhe kam mësuar
më shumë në atë muaj sesa në
të gjithë karrierën time. Kur të
vinte një pasim, Guardiola të
thoshte si duhej të ndaloje to-
pin dhe të paraqiste situata të
ndryshme loje në varësi të nda-
limit të topit. Kjo nuk ndodh
me trajnerët e tjerë”, deklaroi
Bytyqi. 

Do të ketë spastrime te Arsenali
gjatë merkatos së verës. Dy nga em-
rat më të përfolur për t’u larguar
janë Granit Xhaka dhe Shkodran
Mustafi. Lojtarët firmosën me
“Topçinjtë” në vitin 2016, por që të dy
nuk ia kanë dalë mbanë të lejnë

gjurmët e tyre në “Emirates”, me klu-
bin që tashmë i ka vendosur në li-
stën e largimeve. Gjithsesi e
ardhmja e tyre do të varet shumë
edhe nga trajneri i ri që do të emë-
rojë Arsenal, me Wenger që do të
largohet në fund të sezonit.

LIGA E PARË, JAVA E 29

Shkëndija për zyrtarizim të
titullit, FC Shkupi për Evropën

Ecuria këtë sezon flet në
favor të kuqezinjve që
nuk njohin humbjen në
dhjetë ndeshje në
sezonin pranveror,
ndërsa në përballjen e
cila u zhvillua në
pranverë në stadiumin
"Boris Trajkovski"  fituan
Shkupin me 0-3.
Ndryshe, tek të dyja
skuadrat po mbizotëron
një atmosferë e mirë,
sidomos te skuadra e
Shkëndijës

DYSHET:
SILEKSI - RENOVA
SKOPJE - A.PANDEV
RABOTNIÇKI - PELISTERI
POBEDA - VARDARI
SHKËNDIJA - SHKUPI

La futbollin nga zemra, jeta e re e Sinan Bytyqit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Xhaka e Mustafi nxirren në shitje

Koha
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QYTETI SHKUPIT  

 
Në bazë të nenit 4 të vendimit për përcaktimin e shumës maksimale për ndarje të subvencionit individual të qytetarëve për blerje të biçikletave për vitin 2018 (“Fleta Zyrtare e Qytetit të Shkupit” nr. 05/18) dhe në pajtim me Rregulloren për 
shfrytëzim të mjeteve financiare nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për subvencionim të qytetarëve të rajonit të Qytetit të Shkupit për blerje të biçikletave për vitin 2018, nr. 08-3425/1 të datës 20.04.2018, Qyteti i Shkupit publikon  
 

THIRRJE PUBLIKE  
Për kompensim të një pjese të shpenzimeve të qytetarëve të rajonit të Qytetit të Shkupit për blerje të biçikletave për vitin 2018  

 
1. Përshkrimi i thirrjes publike  
1.1. Qyteti i Shkupit, me qëllim që të stimulojë banorët e Qytetit të Shkupit për të përdorur biçikletat, qytetarëve të cilët 
do të blejnë biçikletë nga dita e publikimit të Thirrjes publike deri më 31.08.2018, do t’u kompensojë një pjesë të 
shpenzimeve të bëra gjatë blerjes së biçikletës, gjegjësisht biçikletës së adoptuar për personat me invaliditet trupor. 
1.2. Mjetet të cilat do t’i subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në shumë prej 50% të vlerës së biçikletës, por jo më 
shumë se 3.000,00 denarë për person, me tatim të përfshirë të të ardhurave personale, si dhe 50% të vlerës së 
biçikletës së adoptuar për persona me invaliditet trupor, por jo më shumë se 90.000,00 denarë për person, me tatim të 
përfshirë të të ardhurave personale. 
1.3. Thirrja publike do të realizohet sipas parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”. 
 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike  
Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike kanë banorët e Qytetit të Shkupit (në komunat: Aerodrom, Butel, Gazi 
Babë, Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizarë), të cilët do të blejnë biçikletë nga 
dita e publikimit të Thirrjes publike deri në harxhimin e buxhetit të dedikuar për atë qëllim, por jo më vonë se deri më 
31.08.2018, dhe të cilët përmbushin kushtet e kësaj Thirrje publike. 
 
3. Kushtet të cilat duhet të përmbushë kërkuesi  
Kërkuesi duhet të përmbushë kushtet në vijim: 

 Të jetë banor i Qytetit të Shkupit (në komunat: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Karposh, 
Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizarë), 

 Parashtruesi i kërkesës deri tani të mos ketë marrë mjete financiare për furnizim të biçikletës nga Qyteti i 
Shkupit, 

 Biçikletën ta blejë nga dita e publikimit deri në ditën e përfundimit të Thirrjes publike (deri më 31.08.2018), 
 Të bie në kategorinë e personave me pengesa të vështira motorike në lëvizje (për personat që aplikojnë 

për biçikleta të adaptuara).  
  

4. Mënyra e paraqitjes në Thirrjen publike  
4.1. Për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe dëshmisë se kushtet për pjesëmarrje në Thirrjen publike janë të 
përmbushura, kërkuesi deri te Qyteti i Shkupit duhet të parashtrojë: 
 

 Kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Qytetit të Shkupit dhe të sigurohet nga 
internet faqja e Qytetit: www.skopje.gov.mk), 

 Dëshmi për banim në Qytetin e Shkupit, me parashtrim të kopjes së letërnjoftimit valid të kërkuesit, 
gjegjësisht prindit/kujdestarit të personit të mitur me invaliditet trupor, 

 Kopje të llogarisë transaksione të kërkuesit, 
 Deklaratë se kërkuesi deri tani nuk ka marrë mjete financiare për furnizim të biçikletës nga Qyteti i Shkupit, 
 Dëshmi se është realizuar blerje të biçikletës, edhe atë llogari origjinale fiskale ose faturë me certifikatë nga 

banka afariste, me datë nga dita e publikimit deri në ditën e përfundimit të Thirrjes publike, 

 Vërtetim se biçikleta është adaptuar për nevojat e kërkuesit – personit me invaliditet trupor, me certifikatë 
për llojin e adaptimit të realizuar,  

 Vendim për llojin dhe shkallën e invaliditetit trupor të dhënë nga organi kompetent. 
Dokument nga alineja 6 dhe 7 parashtrojnë kërkuesit të cilët aplikojnë për subvencionim të një pjese të shpenzimeve 
për furnizim të biçikletës së adoptuar. 
4.2. Një person mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për marrje të kompensimit për një biçikletë. 
4.3. Kërkesën për kompensim të një pjese të shpenzimeve për blerje të biçikletës, së bashku me dokumentacionin e 
nevojshëm, qytetarët në zarf të mbyllur i parashtrojnë deri te Komisioni përkatës, përmes Arkivit të Qytetit të Shkupit, 
bul. Ilinden nr. 82, çdo ditë pune prej ora 09:00 deri në ora 15:30. 
 
4.4. Në zarf duhet të theksohet “Thirrje publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës – 
Komisioni për realizim të thirrjes publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës”, 
gjegjësisht  
“Thirrje publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës – Komisioni për realizim të 
thirrjes publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës së adoptuar për persona me 
invaliditet trupor”  .  
 
4.5. Arkivi i Qytetit të Shkupit kërkesat e pranuara do t’i evidentojë me kohë të saktë të parashtrimit (datë, orë dhe 
minutë), për shkak të vendosjes së rendit sipas të cilit do të shqyrtohen kërkesat. 
 
5. Mënyra e realizimit të Thirrjes publike  
5.1. Për realizimin e Thirrjes publike Kryetari i Qytetit formon dy komisione edhe atë: 
 Komision për realizim të thirrjes publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës, 
 Komision për realizim të thirrjes publike për kompensim të një pjese të shpenzimeve për furnizim të biçikletës së 

adoptuar për personat me invaliditet trupor. 
 
5.2. Qyteti i Shkupit, varësisht nga dinamika e arritjes së fletëparaqitjeve, në mënyrë periodike do të informojë 
opinionin për mjetet e mbetura, deri në shfrytëzimin e tërësishëm të tyre, por jo më së voni deri më 31.08.2018.  
5.3. Pagesa e mjeteve do të realizohet në mënyrë sukseseve, sipas rendit të kërkesave të arritura, deri në 
përmbushjen e buxhetit të paraparë për këtë qëllim.  
5.4. Nëse harxhohen mjetet e parapara financiare, Qyteti i Shkupit do të publikojë përfundim të Thirrjes publike 
përmes ueb faqes së vet.  
Mjetet financiare do të konsiderohen si të përfunduara gjegjësisht të ndara kur me propozim të komisionit, Kryetari i 
Qytetit do të sjellë vendim për pagesën e mjeteve.  
 
6. Mënyra e realizimit të së drejtës për kompensim  
6.1. Kryetari i Qytetit të Shkupit me propozim të Komisionit do të sjellë vendim për miratim të kërkesës dhe pagesës së 
mjeteve për kërkuesit të cilët kanë përmbushur kriteret në pajtim me Thirrjen publike. 
6.2. Kryetari i Qytetit të Shkupit me propozim të Komisionit do të sjellë vendim për refuzim të kërkesës nëse kërkuesi 
nuk ka dokumentacion në rregull dhe të kompletuar gjegjësisht nuk përmbushë kushtet e definuara në pajtim me 
Thirrjen publike. 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  

______________________________________________________________________ 
MINISTRIA E SHËNDETËSISË PUBLIKON SHPALLJE PËR PARAQITJE 

TË KANDIDATËVE TË INTERESUAR PËR KRYERJE TË PUNËVE TË 
KOORDINATORIT NACIONAL PËR TRANSPLANTIM  

 
1. Kandidati për koordinator nacional për transplantim, në pajtim me nenin 55 
të Ligjit për marrje dhe konservim të pjesëve të trupit të njeriut për shkak të 
shërimit (Gazeta Zyrtare e RM nr. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 
27/2014, 112/2014, 144/2014, 124/2015, 149/2015  37/2016), duhet të 
përmbushë kushtet në vijim: 
1) Të ketë të mbaruar fakultetin e medicinës me mesatare prej së paku 8,0 
2)  Provim të dhënë profesional  
3) Specializim nga dega e kirurgjisë ose degës interne të medicinës  
4) Së paku pesë vjet përvojë pune në specializimin përkatës  
5) Të mos i jetë shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, 
6) Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
7) Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase. 
 
2. Nëse kandidati zgjidhet si koordinator nacional, në afat prej gjashtë muajve 
nga dita e zgjedhjes do të japë testin psikologjik dhe testin për integritet, do të 
parashtrojë dëshmi për përmbushje të kushtit njohje aktive të gjuhës angleze, 
që dëshmohet me një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht: 
- TOEFEL – së paku 74 pikë për dhënie elektronike përmes kompjuterit, jo më 
të vjetër se tre vjet nga dita e dhënies,  
- IELTS – së paku 6 pikë, jo më të vjetër se tre vjet nga dita e dhënies,  
- TOLES – njohuri bazike (Foundation level),  
- ILEC – të dhënë me sukses së paku B2, Certifikatë të Kembrixhit për gjuhë 
angleze preliminare (Cambridge Certificate of Preliminary English) - B1 dhe  
-certifikatë të njohur ndërkombëtarisht për njohje të gjuhës angleze nga sfera 
e medicinës. 
3. Koordinatorin nacional për transplantim e zgjedhë Qeveria e RM pas 
shpalljes së publikuar, për periudhë prej katër vjet. 
4. Fletëparaqitjen e përgatitur personalisht, të shoqëruar me biografi të 
shkurtë dhe dokumentacionin për përmbushje të kushteve nga pika 1 e kësaj 
thirrje, kandidatët mund ta parashtrojnë më së voni deri më 4 maj 2018, 
personalisht në arkivin e Ministrisë së shëndetësisë ose përmes postës në 
adresën: Ministria e shëndetësisë, rr. “50 Divizija” nr. 14, Shkup. Me shenjë 
SHPALLJE për për koordinator nacional për transplantim. 
  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË  

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për ekskursionet e nxënësve të shkollave të mesme Komisioni për grumbullimin
e ofertave për realizim të ekskursioneve të nxënësve nga SHMK Gjimnazi Dobri Daskallov Kavadar publikon

THIRRJE PUBLIKE – FTESË

Për parashtrimin e ofertave për organizim të ekskursioneve për nxënësit e vitit të tretë dhe të parë për vitin
shkollor 2017/18 nga SHMK Gjimnazi Dobri Daskallov Kavadar

1. Përshkrimi i shërbimit: 1. Organizim të ekskursionit përfundimtar për nxënësit e vitit të tretë: Kavadar –
Budapest – Pragë – Karllovi Vari – Vjenë – Kavadar me kohëzgjatje prej 6 ditë me 4 bujtje edhe atë: 1 në Budapest,
2 në Pragë dhe 1 në Vjenë. Periudha e realizimit gjysma e dytë e muajit maj ose java e parë e muajit qershor 2018.
2. Organizim të ekskursionit dyditor për nxënësit e vitit të parë: Kavadar – Strugë – Ohër – Manastir – Kavadar.
Periudha e realizimit gjysma e dytë e muajit maj 2018.
Në pajtim me programin e shkollës për realizimin e ekskursioneve për vitin shkollor 2017/18 (www.dobri
daskalov.edu.mk/nastava/dokumenti)
2. Kushtet minimale që duhet të përmbushë ofertuesi:
ofertuesit të jenë të regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në R. Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë
turistike;
të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku tri ekskursione për nxënësit në tri vitet e fundit dhe
aktivitete tjera të lira;
të përmbushin kushte për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor
dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike për makinat me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve.
3. Dokumentet të cilat duhet të parashtrojë ofertuesi:
licencë A për kryerje të veprimtarisë turistike dhe gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj)
dëshmi për realizim të suksesshëm të së paku tri ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira në tri vitet
e fundit – vërtetime të dhëna nga shkollat me marrëveshje të parashtruara;
deklaratë dhe marrëveshje për ekskursionin konkret me transportuesit të bashkëngjitur certifikata nga licencat
për transport të lirë të udhëtarëve në komunikacionin rrugor ndërkombëtar për minimum 4 autobusë;
4. Oferta duhet të përmbajë të dhëna precize për:
akomodim në hotele me 3*/3*+(dëshmi: pararezervim të hoteleve ose turoperatorëve), transport (autobusë me

kualitet të lartë turistik), ushqimi (gjysmë pansion – mëngjes dhe darkë) për pikat 1 dhe 2, sigurim rrugor dhe
shëndetësor për nxënësit pa franshizë, shoqërues të licencuar turistik në secilin autobus, guid lokal sipas programit
(dëshmi kopje të licencave ose legjitimacionit për minimum 4 guidë ose rezervim për turoperator), kushtet për
akomodim,mënyra e pagesës, dëshmi konkrete për angazhimin e mjekut (marrëveshje, diplomë dhe licencë).
5. Ofertuesi i cili do të zgjidhet për më i volitshëm, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes me shkollën duhet të
parashtrojë garanci bankare për realizim kualitativ të marrëveshjes në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të
caktuar të marrëveshjes.

6. Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.
Ofertat dhe të gjitha dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri te Komisioni për grumbullim të ofertave në
arkiv të shkollës prej ora 8 – 14 përmes postës në adresën SHMK Gjimnazi Dobri Daskallov rr. “Mito Haxhivasilev”
nr. 68, 1430 Kavadar, R. Maqedonisë, me shenjë për Komisionin për grumbullimin e ofertave për realizimin e
ekskursioneve të nxënësve.

Oferta është e ndarë, ndërsa ofertuesit mund të parashtrojnë ofertë për të gjitha relacionet e ofruara ose për
pjesën e vet.

Oferta e ofertuesit i cili nuk përmbushë kushtet minimale do të refuzohet nga ana e komisionit si e papranueshme.
Ofertat e pakompletuara, jo të plota, të pacaktuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren aspak parasysh.
Kriter për ndarjen e marrëveshjes për realizim të ekskursioneve është çmimi më i ulët;

Komisioni për grumbullimin e ofertave
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Republika e Maqedonisë  
SHFK “Manush Turnovski – Novo Sellë  
Nr. 02-210/4 të datës 20.4.2018 
   
Në pajtim me nenin 126 paragrafi 1 alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.  
103/08), Vendimit të kryetarit të komunës nr. 09-2870/1 të datës 24.11.2017 dhe Procesverbalit nr. 29 nr. 

02-210/2  të datës 19.04.2018, Këshilli i shkollës pranë SHFK “Manush Turnovski”, komuna Novo Sellë, 
publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT TË SHKOLLËS  
  Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje krahas kushteve të përgjithshme të parapara me 

Ligjin për marrëdhënie pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për arsim 
fillor edhe atë: 

  -Personi të ketë të mbaruar së paku arsimin sipëror; 
  -Të përmbushë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional; 
  -Të ketë së paku pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore; 
  -Të ketë të dhënë provimin për drejtor  
                      - Të ketë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet  
  Kandidatët e paraqitur dokumentet e nevojshme ti parashtrojnë personalisht në Arkiv deri te 

Këshilli i shkollës ose në adresën: Këshilli i shkollës pranë SHFK “Manush Turnovski” Novo Sellë, rr. Kl. 
Ohridski nr. 4, 2434 Novo Sellë. 

Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë edhe program për punë për periudhë prej 4 
vjet. 

  Shpallja zgjatë 5 ditë pune, duke mos konsideruar ditën e publikimit në tri gazeta ditore. Zgjedhja 
do të realizohet në pajtim me nenin 132 të Ligjit për arsim fillor. 

20.04.2018                                                                                      Këshilli i shkollës  
Novo Sellë                                                                                           Kryetar: 
            Pavlo Krstev, d. v  

Në bazë të nenit 89-a alineja 5, nenit 91 paragrafi (2) i Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë 44/19995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/02, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 
67/2017, 64/2018) dhe nenit 129 alineja 7 e Statutit të shkollës së mesme komunale Gjorçe Petrov Kriva 
Pallankë, ndërsa në pajtim me vendimin e Kryetarit të Komunës së Kriva Pallankës nga 08-1141/1 të datës 16 
04.2018, Këshilli i shkollës publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit  

 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj, kandidatët duhet të përmbushin kushtet për 
mësimdhënës, pedagog ose psikolog në shkollë të mesme, të kenë arsim sipëror, pesë vjet përvojë pune në 
institucion për punë edukativo-arsimore të verifikuar nga Ministria, provim të dhënë për drejtor, në momentin e 
zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje – 
ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
Dokumentacioni i nevojshëm: 
-diplomë të vërtetuar për arsim të mbaruar sipëror, certifikatë të lindjes, certifikatë të shtetësisë, certifikatë për 
provim të dhënë profesional, (për personat që obligohen për të dhënë), vërtetim për përvojën  punës në 
institucion për punë edukativo-arsimore të verifikuar nga Ministria, dëshmi për provim të dhënë për drejtor, 
certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtje – 
ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
Zgjedhja do të realizohet në afat më së voni deri më 13.05.2018. 
Vendi i punës është me autorizim të posaçëm. 
Shpallja publike zgjatë 8 ditë dhe fillon të rrjedhë ditën e ardhshme nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohet deri në Këshillin e shkollës së shkollës 
së mesme komunale Gjorçe Petrov, rr. 8 Oktomvri nr. 91 Kriva Pallankë. 
19. 04. 2018                                         Kryetari i këshillit të shkollës, 
 Kriva Pallankë                                                               Marijana Millkovska  

S H P A L L J E

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

- PK 1026, pjesa 2,  vendi i quajtur VISOK DOL, kultura 16000, sipërfaqe 1753

m 2,  e regjistruar në Fletë pronësi nr. 215 për KK MATKA, dhe

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

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

REPUBLIKA E MAQEDONISË
KOMUNA E STRUGËS

/SHESHI “NËNË TEREZA” P.N., 6330 STRUGË
Tel. +389 46 781 335, 781 223, 782 015, Faks 781 434

web: struga.gov.mk, e mail: kryetari@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk

PROJEKTI PËR PËRMISIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE – MSIP
GRANTE INVESTIMESH TË IPA s

MSIP IPA NCB 078 18
NJOFTIM PËR KORRIGJIM TË DATËS SË HAPJES SË OFERTAVE

Në lidhje realizimin e furnizimit publik për Kontratën për Ndërtim të rrjetit të kanalizimit në
Komunën e Strugës Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Frëngovë, i cili do të
realizohet me mjete nga Komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për investime rurale të
Komisionit Evropian për rikonstruksion dhe zhvillim për Projektin për përmirësimin e
shërbimeve komunale (MSIP), Komuna e Strugës i njofton ofertuesit e interesuar se ofertat
duhet të dorëzohen në adresë të Komunës së Strugës deri në ora 12:00, në datë 23.04.2018.
Dorëzimi elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen
fizikisht në prani të ofertuesve, që do të zgjedhin të jenë prezent personalisht në ora 12:00, datë
23.04.2018.
Me respekt, KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko 

Presidenti i Çellsit, Roman
Abramoviç, është ende i pasi-
gurt për zgjedhjen që duhet të
bëjë për pozicionin e trajnerit
pas largimit të Antonio Kontes
në fund të sezonit. Duhet të
marrë emra me eksperiencë
apo duhet t’u besojë të rinjve
ambiciozë? Mediat angleze, "Te-
legraph" dhe "Daily Mail", kanë
bërë një listë paraprake me
emra të njohur, njëri prej të cilë-
ve do të jetë pasuesi i Kontes te
blutë e Londrës.

1. Luis Enrike prej muajsh
përflitet se është pranë Çellsit,
madje vetë trajneri asturian (pa
punë që pas largimit nga Bar-
celona) që kurrë nuk e ka
mohuar interesimin e Abramo-
viç për të.

2. Leonardo Zhardim trajne-
ri i Monakos në Francë, ka fituar
shumë kuotë për faktin se nën
drejtimin e tij skuadra nga Prin-
cipata ka pasur ecuri të mirë
edhe në "Champions League".

Portugezi ka eksperiencë dhe
nuhatjen për t’u besuar të rinj-
ve të talentuar. 

3. Mauricio Poketino është
një nga trajnerët më të vlerë-
suar në Premier Ligë, ku po drej-
ton me kompetencë Totenhe-
min. Fakti që e njeh shumë mirë
futbollin anglez mund të jetë
një bonus për të.

4. Julian Nagelsmann është
vetëm 30-vjeç, por nën drejti-
min e tij Hoffenhaimi po zhvil-
lon një sezon shumë të mirë,
madje renditet në zonën evro-
piane, pikërisht në vendin e gja-

shtë në Bundesligë. Emri i tij
është përfolur edhe si pasues i
Hejnkes, por bavarezët i besuan
një emri me më shumë përvojë,
si kroati Kovaç.

5. David Vagner Nga Pre-
mier Liga në listën e preferenca-
ve të presidentit të Çellsit është
edhe David Vagner i Hadersfil-
dit. Trajneri me baba amerikan
dhe të ëmën gjermane po bën
mrekullinë me një skuadër mo-
deste, që po i mbijeton rivalitet
të fortë në vitin e parë në Pre-
mier.

6. Maurizio Sarri Nga traj-

nerët me eksperiencë Abramo-
viç pëlqen shumë Maurizio Sar-
rin e Napolit. Trajneri toskan sh-
quhet për stilin e lojës, e cila
shoqërohet edhe me rezultate.
Sarri por pret fundit e sezonit
për të vendosur për të ardhmen.

7. Eusebio Di Françesko Nga
klasa e të rinjve spikat edhe Eu-
sebio Di Françesko i Romës.
Strategjia e tij në ndeshjet e
kthimit me Barcelonën në Çam-
pions i ka habitur të gjithë, pasi
tregoi një pjekuri që ndoshta
nuk e kanë trajnerët me ekspe-
riencë më të gjatë.

Milani largon
Kaliniçin, transferon
Manxhukiçin
Skuadra e Milanit është gati të shesë
Nikola Kaliniç pas thatësirës më të
madhe të klubit që prej 1985/86 dhe të
transferojë sulmuesin e Juventusit, Mario
Manxhukiç. Kuqezinjtë me shumë
mundësi nuk do të luajnë në Çampions
Ligë sezonin e ardhshëm pas barazimit 1-
1 ndaj Torinos të mërkurën, dhe mund të
hasë vështirësi për të arritur në Liga
Evropë. Mbase problemi më i madh është
sulmi, pasi për të parën herë që prej
1985/86, asnjë nga sulmuesit e Milanit
nuk ka shënuar më shumë se 10 gola në
një sezon të Serie A. Golashënuesi më i
mirë i ekipit Patrik Kutrone ka shtatë
gola, i ndjekur nga Suso dhe Bonaventura
me gjashtë. Sipas "Calciomercato.com",
Kaliniç është nxjerrë në shitje një vit pas
u ble për 25 milionë euro nga Fiorentina.
Zëvendësuesi mund të jetë ba-
shkëkombësi i tij nga Kroacia,
Manxhukiç, i cili po aktivizohet jashtë po-
zicionit të tij tek Juve. Manxhukiç aktuali-
sht përdoret si një sulmues i majtë te
"Zonja e vjetër" për shkak se ka atribute të
mëdha sakrifice. Ai do të ishte lojtari
ideal për trajnerin Xhennaro Gattuso.

Publicitet

Nga Enrike te Di Françesco, 
emrat që pëlqen Abramoviç

Mediat angleze,
"Telegraph" dhe
"Daily Mail", kanë
bërë një listë
paraprake me emra
të njohur, njëri prej të
cilëve do të jetë
pasuesi i Kontes te
blutë e Londrës



Revanshi është kompletuar ta-
shmë. Mohammed Salah është në
garë për të fituar titullin e golashë-
nuesit më të mirë të kampionatit
anglez, diçka që nuk mund të
imagjinohej nga ata që e kanë parë
kur luante për Çellsin. Eksperienca
londineze ka qenë një dështim i
vërtetë: 19 ndeshje dhe dy gola në
një sezon e gjysmë, më pas kanë
ardhur Fiorentina, Roma dhe Liver-
pul. Dhe, në Premier, është që tani
në kuotën e 30 golave në këtë se-
zon, 4 më shumë se Kane dhe me

sytë e drejtuar nga “Këpuca e Artë”.
“Shokët e skuadrës kërkojnë të më
ndihmojnë që të shënoj sepse e
dinë se jam në garë për Këpucën e
Artë, – ka thënë Salah. – Është një
çmim individual, por edhe një
mënyrë për të bërë pikë. Luajmë
shumë mirë, tifozët janë të lumtur
dhe kjo më bën të ndihem mirë.
Mungojnë katër ndeshje nga fundi,
do të provoj të fitoj diçka”, shtoi më
tej ai. “Dua të shënoj edhe për skua-
drën, nuk mendoj vetëm për veten.
Jap asistime, krijoj raste, edhe pse

luaj si sulmues krahu, jo si qendër-
sulmues dhe besoj se duket ajo që
bëj. Dua të thyej rekordin e golave
në Premier Ligë, më mungon edhe
një”, ka thënë egjiptiani. Gjithsesi, ai
e ka fituar sfidën e tij personale,
qëkur i ka thënë po ofertës së “Të
Kuqve”. “E dija që nga dita e parë se
doja të bëja diçka ndryshe, të
veçantë. Te Çellsi nuk e kam shfrytë-
zuar shansin tim, por jam kthyer
në Premier sepse doja t’i tregoja të
gjithë vlerën time”. Salah ka kujtuar
se “te Çellsi nuk luaja shumë, nuk

kam pasur shumë mundësi, por kur
i kam pasur i kam treguar disa per-
sonave se e kishin gabim. Isha i ven-
dosur të kisha sukses këtu, për këtë
arsye, kur u largova nga Premier, i
premtova vetes së do të kthehesha
dhe, kur më është dhënë rasti, e
kam bërë. Mund të shihet ndryshi-
mi mes lojtarit që jam tani dhe atij
që isha dy ditë më parë. Çdo vit, çdo
ditë, çdo muaj e vë veten në provë,
kërkoj të korrigjoj defektet e mia
dhe të jem një njeri më i mirë”, për-
fundoi Salah. 

Kjo është
hakmarrja ime!

Nuk është e pazakontë të
bëhet një udhëtim i gjatë për të
ndjekur skuadrën e zemrës në
transfertë. Është, përkundrazi,
nëse udhëtimi bëhet vetëm, pasi
sektori i kushtuar tifozërisë mike
ishte i mbyllur: i ka ndodhur Ma-
simo Limonçelit, fans i Xhenoas.
Rezident në Leçe, u nis të
mërkurën drejt Romës, në sta-
diumin “Olimpico”, ku ka ndjekur
në vetmi totale ndeshjen e djem-
ve të Balardinit: i rrethuar nga
stola të boshatisur, sepse “për ba-
norët e rajonit të Ligurias nuk
ishte akorduar mundësia për
blerjen e biletave”, siç ishte ven-
dosur disa ditë më parë. Rezident
në Pulja, Masimo nuk ka pasur
probleme. I vetëm mes një “shk-
retëtire”, përshkoi 1200 kilometra
në total (600 për vajtje, po aq për
kthimin). “Eksperiencë e çuditsh-
me, – komentoi tifozi. – Më
sugjeruan të zhvendosesha, por
preferova të qëndroj”.

Gjatë një interviste të fundit, por-
tieri brazilian Hulio Cesar, që aktuali-
sht aktivizohet te Flamengo, ka zbuluar
një bisedë interesante që ka zhvilluar
me Hoze Murinjon në vitin 2013 për fi-
nalen e Kupës së Konfederatave, ku gar-
diani 38-vjeçar u zgjodh edhe si portie-
ri më i mirë i atij kompeticioni. Në fakt,
Cesar zgjodhi që ta ngrinte trofeun e tij
duke mbajtur veshur fanellën e Kasila-
sit, për t’i bërë në këtë mënyrë një ho-
mazh kolegut të tij, Iker, që konside-
rohej si një nga më të mirët në botë,
por nuk gëzonte marrëdhëniet idilike
me Murinjon gjatë kohës që ai drejton-
te Realin e Madridit. Siç kujton Hulio
Cesar, ndërsa mbërriti në dhomat e zh-
veshjes, gjeti një mesazh nga portuge-
zi Murinjo. “Je i çmendur! Kasilas është
ai që duhet të mbajë veshur fanellën
tënde dhe jo ti të tijën”, ka qenë me-
sazhi i Murinjos të cilin ia dërgoi Cesa-

rit. Për më tepër, “The Special One” i pati
thënë Cesarit se ai vetëm më një krah
mund të priste shumë më shumë sesa
Kasilas. Në të vërtetë, finalja e atij viti
mes Brazilit dhe Spanjës përfundoi në
shifrat 3-0 për “Selecaon” në "Marakana".
Në përfundim të takimit, Kasilas shkoi
ta vizonte Cesarin në dhomat e zhve-
shjes për ta falënderuar për gjestin sim-
bolik dhe shumë domethënës të portie-
rit brazilian. “Iker erdhi në dhomat e
zhveshjes për të më falënderuar dhe ne
beseduam. Më kujtohet se i thashë që
duhet përballej me Murinjon. Edhe pse
ishte e vështirë, ai duhej t’i dilte përbal-
lë dhe t’i tregonte vlerat e tij”, shtoi më
tej Cesar. Më pas Cesar shton se Mu-
rinjos i pëlqen t’ua bëjë të vështirë jetën
lojtarëve që konsiderohen “yje” të fut-
bollit dhe në këtë aspekt portieri brazi-
lian e njeh mirë trajnerin portugez, pasi
bashkë kanë punuar te zikaltrit e Interit.

Cesar tregon mesazhin që ia ka
dërguar Mourinjo për Kasilasin

Arsenali ka konfirmuar se Vengeri do të lar-
gohet nga “Topçinjtë” në fund të sezonit ak-
tual. Arsen Venger do të largohet nga Arsena-
li pas 22 vjetëve, ndërsa lajmin e ka konfirmuar
klubi në sajtin zyrtar. Ndryshe, Venger ka falën-
deruar të gjithë ata që i qëndruan pran gjatë
këtyre viteve. “Pas diskutimeve me klubin, ndje-
va se është momenti i duhur për t’u larguar në
fund të sezonit. I jam mirënjohës që kam pasur
privilegjin të shërbej për këtë klub për shumë
vite. E kam menaxhuar me përkushtim. Dua të
falënderoj stafin, lojtarët drejtorët dhe tifozët
që e bënë special këtë klub. I kërkoj tifozëve që

të qëndrojnë pas skuadrës për të përfunduar sa
më mirë. Për gjithë tifozët e Arsenalit, kujdesu-
ni për vlerën ë këtij klubi”, ka thënë Venger.
Kujtojmë që Venger ka arritur të fitojë 3 kam-
pione me Arsenalit dhe 7 “FA Cups”. Pas vendi-
mit ka reaguar edhe pronari që ka shumicën e
aksioneve të klubit londinez, Stan Kroenke.
“Kjo është një nga ditët më të vështira që kemi
pasur ndonjëherë në të gjitha vitet tona në
sport. Një nga arsyet kryesore që morëm Arse-
nalin ishte për shkak të asaj që Venger ka sjel-
lë në klub dhe jashtë fushës”, u shpreh pronari
i Arsenal

Venger konfirmon 
largimin nga Arsenali

Eksperienca londineze ka qenë një
dështim i vërtetë: 19 ndeshje dhe dy
gola në një sezon e gjysmë, më pas
kanë ardhur Fiorentina, Roma dhe
Liverpul. Dhe, në Premier, është që tani
në kuotën e 30 golave në këtë sezon, 4
më shumë se Kane dhe me sytë e
drejtuar nga “Këpuca e Artë”
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1200 km 
për të ndjekur
Xhenoan i vetëm
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DASHI 21. mars - 20. prill
Sot çiftet më të rrezikuara janë ata që kanë pasur diskuti-

me në të kaluarën. Edhe ata që janë të lidhur me një person prej
shumë kohësh do të sulmohen nga shumë dyshime. Beqarët nuk
duhet të humbasin shanset e mira, duhet të dëgjojnë zemrën e tyre.
Ju jeni plot dinamizëm dhe mund të lëvizni disa situata në punë!

DEMI 21. prill - 21. maj
Venusi është në pozicion të mirë me shenjën tuaj dhe do

ju ndihmojë në sektorin e dashurisë! Ata që janë në çift do të tun-
dohen të jenë të hapur për të shfaqur dashurinë, por rreziku i
humbjes së çdo gjëje është i lartë. Beqarët do të jenë më të ndje-
shëm dhe intuitivë se zakonisht, më mirë vetëm bëni gjërat që ju dë-
shironi. Situata për aktivitetin tuaj profesional po ndryshon.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Një Hënë shumë pozitive sot do t’ju lejojë të sqaroni

qëndrimet tuaja dhe të provoni qasje të reja, veçanërisht nëse keni
liruar veten nga një lidhje. Beqarët janë duke e rimarrë veten nga një
ndarje dhe sot ata mund të takojnë një dashuri të re. Ju keni arritur
deri tani të qëndroni në kreshtën e valës, mos u shqetësoni, së sh-
pejti gjithçka do të jetë shumë më mirë në punë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Disa çifte në krizë mund të vënë në dyshim ndjenjat e

tyre. Vetëm lidhjet me të vërtetë të forta do të dalin mirë, por kini
kujdes që mos të humbni durimin. Kush është vetëm do të vendo-
set të vazhdojë një rrugë që tashmë ka filluar me një mik. Ndiki-
mi i planetëve është pozitiv për projektet e reja, surpriza të mund-
shme edhe për financat.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mundohuni të mos jeni shumë pesimist dhe të mësoni të

shihni të mirën edhe kur keqkuptoheni në marrëdhënien tuaj në çift.
Beqarët do jenë të angazhuar me ftesat për takime me njerëz të rinj
dhe mund të takojnë edhe shpirtin e tyre binjak. Ju mund të merr-
ni një detyrë veçanërisht të rëndësishme në punë, por edhe shumë
të vështirë. E gjitha varet nga zgjedhjet tuaja.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sot ju do të filloni drejt zgjidhjeve të rëndësishme në da-

shuri. Megjithatë, mos bëni vërejtje të gabuara për të dashurin/ën
tuaj nëse doni të gjeni një pikë takimi. Nëse jeni vetëm dhe nuk
keni një dashuri të qëndrueshme, shijoni bukurinë e të qenit të lirë.
Mos harro humorin e mirë dhe optimizmin, këto janë dy aspekte the-
melore për të prezantuar më mirë veten në të ardhmen.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Disa situata të dashurisë në të kaluarën tuaj do të shfaqen

përsëri para jush, por jini të kujdesshëm! Ju do të tundoheni nga
njerëz ziliqarë, mos i jepni shantazh. Nëse jeni vetëm, sot ju mund
të bëni zgjedhje të reja, do të keni takime të këndshme që do t’ju ja-
pin aq shumë qetësi. Një ditë plot kënaqësi dhe mirënjohje në aspek-
tin profesional, sot nuk nënshkruhen kontrata të rëndësishme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kush është tashmë në çift duhet të shmangë diskutimet

me partnerin/en, Venusi në opozitë ka sjellë tensione, por ju do të
jeni në gjendje t’i tejkaloni ato. Beqarët do të jenë në gjendje të
gjejnë zgjidhje të përshtatshme nëse duan të ndjekin marrëdhë-
nie të vështira. Mund të mendoni për një projekt të ri, tani ju jeni
të lirë të lëvizni në situata më stimuluese për kreativitetin tuaj.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Bukuria juaj gjatë kësaj periudhe do të ketë kompetenca

magjike. Ju do të jeni në gjendje të diskutoni për zgjedhjen e punës
me partnerin/en, pa shkëputjen e një rrëmuje! Për zemrat e vetmua-
ra do të ketë shumë rrethana me fat për t’u kapur për të njohur një per-
son të rëndësishëm. Ju duhet të pranoni ndryshime të reja në jetën
tuaj profesionale dhe e ardhmja ushqen perspektiva të rëndësishme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Së fundi do të gjeni një pagesë të mirë personale dhe ve-

primtaria e Venusit do t’ju ndihmojë të gjeni përsëri dashurinë. Por
përpiquni të shmangni diskutimet. Periudhë me fat për ata që duan
të krijojnë njohje të reja, të cilët janë vetëm, do të bëjnë takime të
mbushura me pasion. Është koha e duhur për të kontaktuar njerëzit
e duhur lidhur me punën. Shkoni përpara për propozime të reja.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Periudhë për verifikimin e ndjenjave, por mos u jepni

pas tundimit për t’u mbyllur në vetvete! Mbani nën kontroll nën-
grupin tuaj të nervozizmit dhe xhelozisë. Për beqarët sot do të ketë
një ditë e mirë, por edhe nëse ju pëlqen dikush, mos nxitoni t’i sh-
prehni ndjenjat! Yjet janë të favorshëm dhe gjatë kësaj periudhe
do të merrni disa avantazhe.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Sot ju mund të merrni një hap të rëndësishëm në jetën

sentimentale, por ju jeni të detyruar të jetoni të gjitha situatat e
tepërta, prandaj kini kujdes! Është një ditë e preferuar për takime
të reja dhe nëse jeni vetëm, parashikohen ndryshime në horizont.
Është një moment i rëndësishëm për ata që janë ambiciozë ose
aspirojnë për të arritur qëllime më të mira.



Sa meshkuj
beqarë ka në
botë?
Një kombinim i preferencave
kulturore, dekreteve qeveritare
dhe teknologjisë mjekësore ka
prodhuar një rezultat të pa-
zakontë, që nuk është regji-
struar asnjëherë më parë në hi-
storinë e njerëzimit. Kina dhe
India po vuajnë pasojat e poli-
tikave sociale që kanë zbatuar
për dekada me radhë. Dy ven-
det me popullsinë më të madhe
në botë kanë sot një hendek të
madh sa i takon raportit burra-
gra. Sipas të dhënave zyrtare
nga regjistrimet e fundit të po-
pullsive në të dyja këto vende
ka 70 milionë meshkuj më
shumë se femrat. Sociologët në
të dyja vendet paralajmërojnë
për pasoja të tmerrshme sho-
qërore, përtej epidemisë së vet-
misë që pritet të shpërthejë
brenda pak viteve, pasi numri
më i madh i meshkujve janë
nën moshën 20-vjeçare. “Në të
ardhmen do të kemi miliona
meshkuj që nuk mund të mar-
tohen, që do të përbëjnë një
rrezik për shoqërinë. Kjo do të
çojë në çrregullim të tregjeve të
punës, ule kursimet dhe konsu-
min, rrit artificialisht çmimet e
disa pronave të paluajtshme
dhe do të rrisë edhe krimin, tra-
fikun dhe prostitucionin”, thotë
Li Shuzhuo, nga Universiteti
Xian Jiaitong në Kinë.

Po kërkonte të shpëtonte nga qeni,
por papritur një breshkë u rrëzua nga
muri, gjë që i kushtoi guaskën, e cila u

thye në tre vende. Protagoniste e
ngjarjes ka qenë një breshkë nga San
Diego, në Kaliforni, SHBA. Fatmirësisht,

historia e saj përfundon mirë: pas tre
orësh ndërhyrje, koraca u riparua në
mënyrë rrethanore, por efektive, falë
përdorimit të vidave, lidhëseve dhe
stukos që përdoret zakonisht nga denti-
stët. Historinë e tregoi Dan DeSousa,
drejtor i Shërbimeve për Kafshët në kon-
tenë e San Diegos, i cili ka postuar në
Tuitter fotot. Breshka, që është 35-40
vjeç dhe peshon 40 kile, u gjet me gua-
skën e thyer, pas rënies nga një lartësi
prej tre metrash. Veterinerët kalifor-
nianë kanë kryer një ndërhyrje të gjatë
tek kafsha, e cila kushtoi rreth 4 mijë
dollarë, shpenzime nga fondi i solidari-
tetit. Tani breshka është mirë me shën-
det dhe po përmirësohet edhe pse do
të duhet thuajse një vit nga shërimi i
plotë, një hark kohor i papërfillshëm ky,
duke pasur parasysh që reptili ka ende
dhjetëra vjet jetë

Autoritetet në Torino, në Italinë verio-
re, kanë refuzuar të regjistrojnë foshnjën e
një çifti lezbike. Chiara Foglietta dhe Mi-
caela Ghisleni kishin vendosur të kenë një
fëmijë. Me të marrë këtë vendim Foglietta iu
kishte nënshtruar fekondimit artificial në
Danimarkë, ngase një trajtim i tillë iu
mohohet çifteve homoseksuale në Itali, si-
pas ligjeve në fuqi atje. Ajo lindi të premten
e javës së kaluar fëmijën e saj Niccolo Pietro,
megjithëse ligjet italiane vendosin rregulla
strikte sa i përket trajtimit të fertilitetit, duke
vënë trajtimin në dispozicion vetëm për çif-
tet heteroseksuale të martuara. Foglietta
kishte refuzuar që t’i nënshtrohet këtyre
rregullave për t’i dhënë jetë foshnjës së saj.
Por kur ajo kishte shkuar në zyrën e regjistri-
mit në Torino një zyrtar kishte kërkuar nga

ajo që të tregojë me saktësi nëse lindja e
djalit të saj ka ardhur si pasojë e marrëdhë-
nieve seksuale me një burrë apo me fekon-
dim artificial. Këtë bisedë me zyrtarin ajo e
kishte shpjeguar përmes një postimi në Fa-
cebook , ku ndër të tjera tregon se zyrtari ki-
shte refuzuar t’ia regjistrojë djalin asaj dhe
partneres së saj Micaela Ghisleni.

“Nicolo ka lindur sepse unë dhe part-
nerja ime kemi dashur fëmijë, ai është dja-
li ynë”, ka shkruar ajo në Facebook. "Por për
të regjistruar atë në zyrën e regjistrimeve
publike unë duhet të them një gënjeshtër,"
tha ajo, duke shtuar se "çdo fëmijë ka të
drejtë të njohë historinë e tij ose të saj, dhe
kombinimin e ngjarjeve që e krijuan atë”.
Ndryshe, shkalla e fertilitetit të Italisë është
ndër më të ulëtat në BE.

Breshkës i thyhet guaska, por
“riparohet” me vida e lidhëse

Italia
refuzon të
regjistrojë

fëmijën e një
çifti lesbike
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753 BC – Romuli dhe Remi themelojnë
Romën (data tradicionale).

1509 – Henri VIII shpallet Mbret i Angli-
së 

1526 – Beteja e Panipatit: Imperatori
mongol Baburi mund Sulltan
Ibrahim Lodin

1572 – Franca dhe Anglia nënshkruajnë
marrëveshje kundër ushtrisë
spanjolle

1654 – Anglia dhe Suedia nënshkruajnë
marrëveshje tregtare

1689 – Uiliami III dhe Mari Stjuart sh-
pallen mbret dhe mbretëreshë të
Anglisë

1828 – Noa Uebster publikon fjalorin e
parë amerikan

1836 – Beteja e San Iakintos, në të cilën
Teksasi fiton pavarsinë nga Meksika 

1878 – New York instalon postin e parë
të zjarrfikësve

1898 – Fillon lufta amerikano-spanjol-
le

1930 – Zjarri kaplon burgun e Ohajos
ku të vdekur mbesin 322 persona

1935 – Mberti Boris i Bullgarisë ndalon
të gjitha partitë politike 

1941 – Greqia i dorëzohet Gjermanisë
naziste

1945 – Trupat e Aleancës okupojnë la-
boratorinë nukleare gjermane

1948 – Shitet kamera e parë Polaroid në
SHBA 

1960 – Brazilia shpallet kryeqytet i Bra-
zilit

1963 - Beatles takojnë Rolling Stones
për herë të parë 

PROFESIONI I BURRIT
Në autobus bisedojnë dy shoqe që
moti kohë nuk ishin takuar:
- Çfarë është burri yt me profe-
sion?
- Është agronom i nivelit muzikor?
- Si ashtu?
- Thjesht, i ruan dhentë dhe i bie
fyellit.

Në rast se nuk mundesh të kesh
atë që do, atëherë përpiqu të dua-

sh atë që mund të kesh. 
(Ibn Gabirol)

“Puzzle” (gjëza) e parë është realizuar
në Angli në vitin 1767 nga kartografi
John Spilsbury
(1739- 1769), i cili
pati idenë gje-
niale që të ven-
doste një plani-
sferë mbi një
tryezë druri, duke
ndarë më pas me një
sharrë hekuri shtetet dhe duke
ndjekur kufijtë.  

Nëse mendoni se kafja turke quhet
turke sepse e ka origjinën në Turqi,
gaboheni. Provat historike tregojnë
se kafja turke ka ni-
sur të konsu-
mohet në Je-
men në
shekullin e 15-ë.
Më pas ajo u
përhap në Kajro
dhe Mekë. Historianë të
njohur tregojnë se në vitin 1640 në
Kostandinopojë është hapur kafete-
ria e parë. 
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