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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 11 maj - Asfaltit të ri në Çair dhe zgjerimit
të rrugës "H.T. Karposh", më tepër i janë gëzuar
motoristët e "çmendur". Praktika e kamotshme
e garave me motoçikleta të peshës së rëndë në
këtë pjesë të Shkupit, fatkeqësisht po vazhdon
edhe sivjet. Ankesat dhe pakënaqësia qytetare
ndaj këtij fenomeni shqetësues dita ditë po sh-
tohen. Banorët që jetojnë përgjatë këtij bule-
vardi dhe rrugëve tjera siç janë "Xhon Kenedi"

e "Ferid Murat", përmes reagimeve të ndryshme
në rrjetet sociale po edhe deri te organet e ren-
dit janë shprehur tejet të revoltuar nga prezen-
ca çdo ditë e më e madhe zhurmës që e bëjnë
garuesit e egër të motoçiklistëve. Organet e
rendit duke e pasur parasysh qetësinë dhe ren-
din publik, sipas njoftimeve të njëpasnjëshme
të ditëve të fundit, kanë theksuar se në shumë
pjesë të Shkupit janë shtuar...

Motoçiklistët traumatizojnë foshnjat

15 DEN

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

"Goditje të
ulëta", "teori
konspirative"... 

Shpesh gazetarët janë të dëshpë-
ruar dhe frustruar kur duhet të
trajtojnë tema "bajate". A s’është
bajate ndonjë temë e cila si një
bukë me afat të skaduar vjen e
përsëritet saherë që t’i kujtohet
dikujt? Ndër ato tema të cilat, pa-
varësisht nëse janë të palezetsh-
me ose jo, që e ngarkojnë am-
bientin politik, janë teoritë e
konspiracionit dhe loja e spiunë-
ve në politikë. Zaevi është njeri i
Amerikës...
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“Ajo që do të diskutohet është se kujt do ti raportojë shefi i shërbimit sekret: kryeministrit apo
presidentit, kjo pasi dihet se kryeministrat në të kaluarën e kanë i kanë përdorur organet e sigurisë
për interesa partiake apo grupore. E hapur do të jetë që shefi i shërbimit sekret ti raportojë përveç
kryeministrit, edhe kryetarit të Parlamentit, por për këtë do të merren parasysh përvojat në
shtetet tjera”, thonë zyrtarë në MPB
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Lezha u formua si qytet ilir me emrin Lis në fund
të shek.IV p.e.s. mbi bazën e një vendbanimi
protourban dhe ishte qendër e rëndësishme
ekonomike e politike e sundimtarëve të fundit
të mbretërisë ilire. Për të parën herë përmendet
historikisht më 385 p.e.s. Muret e ndanin në tre
pjesë: Akropolin, qytetin e sipërm dhe në pjesën
fushore nga rrëza e kodrës deri në bregun e
Drinit. Zhvillimin e tij më të madh Lisi e arriti në

gjysmën e dytë të shek.III dhe në fillim të shek.II
p.e.s. Ishte qendër zejtare e tregtare dhe port
detar. Në vitin 213 u pushtua përkohësisht nga
Filipi V i Maqedonisë, ndërsa më 168 nga
romakët. Më pas u përfshi në provincën e
Ilirikut. Lisi e vazhdoi jetën qytetare dhe në
mesjetën e hershme (shek.VII-VIII). Në shek.IX
bën pjesë në themën e Durrësit. Qyteti ishte
qendër e rëndësishme ekonomike.

NJË LËVIZJE ANTI-KAZINO
"Vetëm në rast se lexohet mirë ligji për dhënien e
licencave për kazino (ligji aktual është miratuar në
vitin 2001-2002) do të shihet se aty ka shkelje të
mëdha te vetë Ligjit. Kazinotë duhet të jenë të
vendosura në hotele me katër dhe pesë yje - jashtë
vendbanimeve. Pronarë të shumicës së kazinove në
vend janë shtetas të huaj (fitimi del jashtë) - nuk
investohet në vend. Kazinotë asnjëherë nuk i
kontrollon inspektori financiar dhe ai i punës?!
Kazinotë, aparatet e tyre punojnë me rryme dhe
programohen. Vetëm një fukara në mendje
mendon se mundet ta mundë rrymën...
Organizatorëve kundër kazinove pa kriterium ju
dëshiroj sukses. Uroj që shoqatat e ambientalistëve
dhe anti-kazinove të organizohen në një lëvizje pasi
kazinoja është një ndotës i moralit publik. Le të jete
kjo një lëvizje mbarëpopullore ku secili do ta gjejë
interesin e vetë për të protestuar. Nuk i dihet ku kap
grepi. PROTESTONI", shkruan në profilin e tij në
Facebook, aktivisti Shpëtim Pollozhani.

KOMUNISTI NUK ËSHTË NJERI
"Komunisti është gjallesa më e degjeneruar, më e
ndyrë dhe më e pështirë në fytyrë të dheut.
Komunisti nuk është njeri. Komunisti është kafshë,
shtazë, gaforre, gjarpër, krimb, larvë, skile, derr,
çakall, kukumjaçkë, bretkockë, zvarranik, zhapik.
Komunisti është llapaqeni më i gërditshëm.
Komunisti është dembeli dhe paraziti më i pacipë.
Komunisti është hajduti më i pa skrupull.
Komunisti është hipokriti më i neveritshëm.
Komunisti është i pabesi më i rrezikshëm.
Komunisti është hileqari më i poshtër. Komunisti
është dredharaku më i qelbur. Komunisti është
vrasës i lindur. Komunisti është një frikacak i
pashok. Komunisti nuk ka asnjë ndjeshmëri, asnjë
dashuri, asnjë dhemshuri, për asnjë dhe për asgjë.
Komunisti është një i pa Fe’, i pamoralshëm, i
paatdhe’, i pavatër, që i spiunon të gjithë, nënën,
babain, motrën, vëllain, nipin, mbesën, kushëririn,
të gjallë, të vdekur, madje edhe veten e vet.
Komunisti është mishërimi i të të gjitha
sëmundjeve, çrregullimeve, deformimeve,
patologjive; psiqike, psikologjike, sociale, qytetare,
kulturore, intelektuale, antropologjike. Komunistin
Zoti nuk e ka krijuar për asgjë tjetër veçse si
shëmbëlltyrë se si njeriu nuk duhet të jetë.
Komunisti është edhe shumë më i llahtarshëm dhe
më i beterrshëm se kaq. Është e pamundur t’ja
numërosh të gjitha ", shkruan nw FB, publicisti nga
Tirana, Edison Ypi.

Gazetarja e Rrjetit për krim
të organizuar e korrupsion
KRIK Bojana Pavloviq ka
vlerësuar se Partia Radikale e
Serbisë, si rëndom, është
zëdhënëse, përkatësisht ajo
flet atë që e mendon
shumica qeveritare. Duke
folur për N1 rreth
paralajmërimeve të
radikalëve se do ta pengojnë
festivalin “Mirëdita, dobar
dan" si dhe për deklaratën e
Nenada Çanakut se “për
shkak të kriminelit të luftës,
anulohet vizita e mysafirëve
nga Kosova”, Pavloviq thotë
se mendon këtu nuk është
fjala për kriminelin luftës.
"Mendoj se nuk bëhet fjalë
për Sheshelin, është për t’u
habitur pse kryetarja e
Kuvendit Maja Gojkoviq
refuzon mikpritjen për
delegacionin e Kuvendit të
Kosovës, pasi që anëtarë të
Listës Serbe deri vonë kanë
qenë anëtarë të Qeverisë së
Kosovës”, ka thënë ajo. Ka
shtuar të jetë e sigurt se
shumica e votuesve të Partisë
Përparimtare serbe (SNS)
nuk e di se SNS ia ka dhënë
përkrahje Listës Serbe.
Bojana Pavloviq është fituese
shpërblimit për gazetari
hulumtuese në Serbi.

(koha.net, 11 maj)

Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, është
shprehur optimist sa i përket
liberalizimit të vizave
Haradinaj deklaroi se në
qershor Kosova pritet ta
marrë rekomandimin për
heqjen e vizave. “Në fund të
vitit besoj se hiqen vizat.
Presim që në qershor të jepet
rekomandimi”, tha
kryeministri Haradinaj. Shefi
i Qeverisë kosovare,
gjithashtu, komentoi edhe
deklaratën e zv/presidentit
të Parlamentit Evropian, i cili
kërkoi nga krerët e Kosovës
të mos japin datë për viza.
Haradinaj tha se deklarata e
Rainer Weiland ishte më
shumë kërkesë që
politikanët e Kosovës të
fokusohen në punë. Ndryshe
pas ratifikimit të
demarkacionit, Kosova është
duke synuar ta luftojë edhe
korrupsionin si kusht për
heqjen e vizave.

(zëri.info, 11 maj)
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"Albin Kurti ka vendosur ti lë kosovarët pa viza". Ky ishte letmotivi
i shumicës së titujve në mediat e Kosovës. I shoqëruar forcërisht e
emocionalisht  edhe nëpër statuse të Facebook-ut dhe në dekla-
ratat kuturu të turli aktivisti që vetes i thoshin politikanë "tu Ko-
sovës", ky lajtmotiv paradoksalisht mbërtheu për shumë javë vë-
mendjen e publikut dhe kushdo që merrte guximin të
kundërshtonte autorët e këtij "ekzaltimi liberalizues të vizave",
shpallej njëfarë idioti që ia do të keqen Kosovës, që po donë Ko-
sovën me e lanë prapa dynjasë. Aq naive tingëllonin lutjet "face-
bookiane" për votimin e Demarkacionit, si kusht të VETËM për li-
beralizimin e vizave, sa që  krijohej përshtypja se, ja aty dikund
prapa derës, mezi po presin doganierët e Europës për të na e ngri-
tur në hava tranin e kufirit që të kalojmë në hapësirën e kaltër për
të ngulur një yll të përflakur nga Kosova martire. Sa mallkime u
zbrazën për Albin Kurtin dhe gjithë ata që kërkonin fillimisht të luf-
tohen banditët e korrupsionit, e pastaj të futet shkumësi në hartën
e përkufizimeve me Malin e Zi. Vajtojcat e Facebook-ut e kishin
menduar se aq lehtë paska qenë të fitosh lirinë e qarkullimit nëpër
Europë, në kompensim të faljes së disa mijëra kilometrave tokë ba-
ballëku dhe këtu kinse përfundonte obligimi i klasës politike të Ko-
sovës në përmbushjen e standardeve paraaderuese në BE. Sa to-
nelata naivitet paskemi pasur në gjithë këtë mendësi të fjetur
publike dhe tek tash, kur po na vijnë në Prishtinë emisarët e Bruk-
selit e Berlinit, po e shohim se në valixhet e tyre diplomatike, nuk
ndodhet kurrfarë dokumenti që bën fjalë për liberalizmin e viza-
ve. Përkundrazi këta emisarë nuk po marrin as pizhame me vete,
sepse e kanë shkurt qëndrimin, në "t’kthyeshëm",  vetëm sa për një
"gotë ujë" për të përcjellë "kafshatën" kryesore në formë të porosi-
së që nuk lidhet me liberalizimin e vizave por me luftimin e krimit
dhe korrupsionit. Por edhe në formë të një çekiçi në kokën e gjithë
atyre  akrabave  (krye)ministrorë që lejuan (mundësuan)  të ikin in-
vestitorët europianë nga Kosova në Maqedoni, Serbi e gjetiu. 

Manipulimi i opinionit publik kosovar se votimi në Parlament i De-
markacionit të kufirit me Malin e Zi, qenka kushti kryesor për të fi-
tuar liberalizimin e vizave, u tregua të jetë teknologji primitive e
opinionbërjes përmes një spin-diskursi të shpifur që, para se të ka-
lonte në kanalet mediatike, kishte "gjirizuar" fillimisht në zyrat pro-
pagandistike të politikanëve. Mjerimi i kësaj opinionbërjeje në the-
mel kishte kauzën false publike se të gjithë ata që janë kundër
Demarkacionit, janë hiq më pak se tradhtarë, kurse ata që janë Pro
- paskan qenë  Europianë të regjur. Këta fundit, madje filluan ti
bëjnë gati valixhet me teglla feferonash, pashteta e "zdenka", për
të përballuar më lehtë "urinë" që të jep shkëlqimi europian i befa-
sive "banhof-iane".

Pse të mos i jepet përparësi Demarkacionit, sepse ky ishte kushti
më i kollajshëm i politikanëve që nuk kërkonte ndonjë strategji zh-
villimore , sepse me Liberalizimin e vizave,  politikës, në njërën anë,
i hiqej nga qafa problemi i papunësisë dhe, nën anën tjetër, me ata
pleq që do të  ngelnin në shtëpitë e zbrazura të Kosovës, do të
mund të bënin strategji makroekonomike, duke i joshur me prem-
time të forta e me karamele të butë. 

Politika e xhepave të zbrazët vetëm një kusht e plotëson për të
qenë e "zgjuar": Ajo asnjëherë nuk e lë keq vetën për të plotësuar
joshjet dhe epshet e munguara, paçka se qytetarët mund ta vra-
sin veten duke e mendu mirëqenien si "bingo" që vetëm përmes li-
beralizimit të vizave mund të fitohet. 

Shkëlqimi 
europian 
i befasive 
"banhof-iane"

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

Emin AZEMI

ÇFARË DIHET PËR HISTORINË E LEZHËS?

KONTROLLI I SHTETIT TE MEDIAT
"Ligji i Mediave është i nevojshëm për të kontrolluar
gazetarët. Gazetarët që nuk janë nën kontroll mund
të shkruajnë çka do. Nëse shkruajnë çka do , diçka
mund të jetë e vërtetë. Nëse del se gazetarët mund
të shkruajnë të vërtetën atëherë del se e vërteta nuk
është nën kontroll. Nëse e vërteta nuk është nën
kontroll, atëherë nuk është as shteti. Nëse shteti
nuk është nën kontroll, atëherë duhet vendosur
Ligjin për kontrollin e shtetit. Nëse nuk bën punë
Ligji për kontrollin e shtetit, duhet vendosur Ligjin
për funksionalizimin e Ligjit për Kontrollin e shtetit.
Nëse nuk bën punë Ligji për Funksionalizimin...",
shkruan në profilin e tij në Facebook, publicisti nga
Prishtina, Veton Surroi.
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Shkup, 11 maj - Në vitin 2019, ka gja-
sa reale që shërbimi inteligjent në
vend të pësojë ndryshime të thel-
la, përmes transformimi të Drej-
torisë për Siguri dhe Kundërzbu-
lim në organ të pavarur shtetëror.
Burimeve të gazetës KOHA të afër-
ta me zyrtarë të lartë në MPB
thonë se me pavarësimin e Shërbi-
mit inteligjent do të ndodh refor-
mimi i vërtetë, ndërkaq e hapur do
të jetë si do të titullohet ky organ,
si Agjenci e pavarur shtetërore apo
si shërbim inteligjent apo dhe
diçka tjetër. 

“Ajo që do të diskutohet është
se kujt do ti raportojë shefi i shër-
bimit sekret: kryeministrit apo pre-
sidentit, kjo pasi dihet se kryemini-
strat në të kaluarën e kanë i kanë
përdorur organet e sigurisë për in-
teresa partiake apo grupore. E ha-
pur do të jetë që shefi i shërbimit
sekret ti raportojë përveç kryemi-
nistrit, edhe kryetarit të Parlamen-
tit, por për këtë do të merren para-
sysh përvojat në shtetet tjera”,
thonë zyrtarë në MPB, të cilët kanë
qenë të kyçur në grupin punues
për ndryshimet e Ligjit për ndjekje
të komunikimeve dhe ligjit për
Agjencinë Operative Teknike 

LIGJET NUK MJAFTOJNË, 
DUHEN DHE NDRYSHIME

STRUKTURORE
Përveç transferimit në organ të

pavarur shtetëror, do të punohet
shumë edhe në sektorin e
kundërzbulimit, meqë siç shton
zyrtari i MPB-së, në analizat që
janë bërë deri më tani në bashkë-
punim edhe me ekspertë të huaj,
në kundërzbulim mungojnë kapa-
citetet e mjaftueshme profesiona-

le dhe shpesh kanë dështuar të ba-
shkëpunojë si duhet DSK me
Agjencinë për Zbulim, e cila më
shumë merret me shërbimin inte-
ligjent jashtë Maqedonisë. 

“Në çdo raport ndërkombëtar,
si ai i Pribes dhe në analizat tjera të
organizatave ndërkombëtare, jo
vetëm që është vënë theksi tek kuj-
desi në raportet ndëretnike, pran-
daj aktualisht po punohet në DSK
që shqiptarët të jenë të përfaqë-
suar kualitativisht e jo vetëm si
numër për të plotësuar 20 për-
qindëshin e Marrëveshjes së Oh-
rit”, thonë zyrtarë të DSK. Për ndry-
shim të mentalitetit dhe sjelljes
kolektive dhe mos etiketim të na-
cionalitetit, duke vë theksin tek sh-
qiptarët, kohë më parë gjatë një
konference për shtyp foli edh vetë
drejtori i DSK-së, Goran Nikollo-
svki. Ndërkaq në interesimin e ga-
zetës KOHA për të marrë më
shumë informacione rreth konsta-
timit të përgjegjësive brenda DSK-
së, të personave që etiketohen në
opinion për keqpërdorime të
detyrës zyrtare dhe që ndërlidhen
me disa raste të diskutueshme,
Nikollovski tha se po punohet në
këtë drejtim, por për përgjigjet më
të detajuara mund ti presim në
fund të vitit, kur dhe duhet të ra-
portojnë për punën një vjeçare. 

Ndryshe tek ekspertët e siguri-
së dominon mendimi se vetëm
ligjet nuk mjaftojnë për të bërë
reformat e thella në organet e
shërbimit inteligjent, por duhet
ndryshime strukturore dhe të pu-

nohet më shumë në pavarësinë e
këtyre organeve nga partitë poli-
tike që janë në pushtet. Në BDI,
deputetë të saj thonë se reformat
në sektorin e sigurisë janë në
rrugë të mbarë, ndërsa shumica
parlamentare është e përkushtuar
të punojë rreth të gjitha kritikave
që thuhen në Raportin e Probes.
Ata nuk përjashtojnë idenë që
DSK të hiqet nga ombrella e MPB-
së, por thonë se së pari duhet pu-
nuar në instalimin e Agjencisë
Operative Teknike dhe në shtimin
e kapaciteteve të reja profesiona-
le në DSK. 

“Formimi Agjencisë Operative
Teknike do të ndihmojë shumë në
realizmin e qëllimit për një shër-
bim të modernizuar dhe profesio-
nal’”, thonë deputetë të BDI-së.
Nga Lëvizja BESA, Orhan Murte-
zani, thonë se janë të gatshëm të
kyçen në kryerjen e reformave të
thella për ta vënë në binarë të
duhur shërbimin inteligjent. “Jemi
seriozisht të interesuar për zbati-
min e reformave në të gjitha sferat,
përfshi këtu edhe sferën e shërbi-
meve te sigurisë. Është shumë e
rëndësishme që këto shërbime të
funksionojnë në kuadër të kom-
petencave të tyre ligjore. Shqip-
tarët gjithmonë kanë qenë viktimë
e strukturave të sigurisë së shtetit,
andaj jemi shumë të interesuar që
kjo të vendoset në binarët e duhur.
Për formën se si duhet të rregul-
lohet, do të kyçemi kur të hapet
debati për këtë çështje”, tha Murte-
zani. 

RAPORTET TE KRYEMINISTRI
DHE PARLAMENTI

Nga Aleancë për Shqiptarët,
zëdhënësi Flakron Bexheti është
kritik ndaj aktivitetit të DSK-së në
shërbim të partive politike, duke
kujtuar "bombat" e Zaevit.

"Përgjimet e fundit që u pu-
blikuan nga opozita e atëhershme
treguan se DSK ka funksionuar
vetëm në mbrojtje të udhëheqë-
sive partiake, për ta mbrojtur kri-
min e tyre, korrupsionin dhe
shumë fenomene tjera devijuese,
dhe jo për ta mbrojtur sigurinë e
qytetarëve të saj dhe vet sigurinë e
shtetit", shprehet Bexheti. Ai shton
se DSK, për shqiptarët gjithmonë
ka qenë “mollë e ndaluar”, madje
sipas Bexhetit, kjo drejtori ka qenë
pjesë e proceseve të montuara po-
litike-gjyqësore ndaj shqiptarëve,
dhe ashtu është sot e kësaj dite
ndërsa për këtë flet edhe përfaqë-
simi i kuadrove shqiptarë, që është
shumë larg realitetit proporcional.

"Rasti i 27 prillit dëshmoi se
DSK dhe MPB nuk ishin në gjendje
ta mbrojnë Parlamentin dhe de-
putetët e saj, pikërisht sepse mun-
gonte profesionalizmi dhe
përgjegjësia institucionale e kua-
drove të saj”, thotë Bexheti. Kur
jemi të pavarësimi i DSK-së nga
MPB, Bexheti thotë se për ASH
është e papranueshme që shefi i
shërbimit sekrete ti përgjigjet
vetëm kryeministrit. 

“Është e papranueshme për ne
që ky organ ti përgjigjet vetëm
kryeministrit (me ndryshimet e

fundit) pasi kryeministri do
shndërrohej në një autokrat. Ky
institucion duhet të japë llogari
para Parlamentit dhe ndonjë ko-
misioni përkatës që do të ishte i
përbërë nga ekspertë të pavarur të
lëmi të sigurisë, të përbëhet po
ashtu nga deputetë të pozitës dhe
opozitës, si dhe për vendimmarrje
në atë institucion të përdoret
edhe parimi i Badenterit”, thotë
Bexheti. Për të, do të ishte e pra-
nueshme politikisht që çdo herë,
në të dy organet - ministër i Punë-
ve të Brendshme dhe shef i shër-
bimit sekret të udhëhiqej nga dy
kuadro të një etnie.

“Do ishte e preferueshme qe
gjithmonë në të dy postet - edhe
atë ai i ministrit të MPB dhe shefit
të shërbimit sekret, të përfaqë-
sohen me një maqedonas dhe një
shqiptar edhe atë me kompetenca
të plota. Kjo ndoshta do e rriste be-
simin tek ky institucion me peshë,
i cili ka qenë dhe vazhdon të jetë i
paprekshëm për kuadrot shqipta-
re, sidomos në aspektin e hierarki-
së dhe vendimmarrjes", tha Flak-
ron Bexheti.

2019-TA ME GJASA REALE PËR REFORMA TË THELLA NË SHËRBIMIN INTELIGJENT

Shërbimi sekret drejt pavarësimit 

Xhezair Shaqiri, i njohur si Komandant
Hoxha, i cili disa ditë ndodhet në qendër të
vëmendjes në opinionin e Maqedonisë
pasi u bë bashkëpunëtor i jashtëm i
kryeministrit Zoran Zaev për luftë kundër
radikalizmit, dje konfirmoi se e braktis këtë
funksion. "Shkaku për këtë qëndron në faktin
se mediat në Maqedoni ngritën zhurmë të madhe
për këtë emërim. Politikani i vetëm në Maqedoni që
më ka dhënë njëfarë shanse është kryeministri Zoran
Zaev dhe ai është i vetmi që e ka respektim tim. Nuk
dua që për këtë shkak të pësojë Maqedonia në rrugën
e saj për në BE dhe NATO. Nëse mendonin se është

për para, gënjehen. Ja merrni prapë, nuk më
duhen", ka thënë Shaqiri. Për "dorëheqjen" e
Hoxhës ka folur edhe vet kryeministri Zoran
Zaev. Ai tha se ka kontaktuar me Shaqirin, i
cili i ka thënë se ka kërkuar vet të heqë dorë

nga pozita e këshilltarit në kabinetin e
kryeministrit. “Shaqiri më tha se do të

deklarojë se do të tërhiqet nga pozita për shkak të
reagimeve në opinion. Ai tha se edhe atij po i
pengojnë reagimet dhe se do të tërhiqet sepse e do
shtetin”, ka theksuar kryeministri Zaev. Komandant
Hoxha ishte i angazhuar me kontratë të përkohshme
për një vit me rrogë prej 36.000 denarëve në muaj.

Jemi seriozisht të interesuar
për zbatimin e reformave në
të gjitha sferat, përfshi këtu
edhe sferën e shërbimeve te
sigurisë. Është shumë e
rëndësishme që këto
shërbime të funksionojnë në
kuadër të kompetencave të
tyre ligjore. Shqiptarët
gjithmonë kanë qenë
viktimë e strukturave të
sigurisë së shtetit, andaj jemi
shumë të interesuar që kjo të
vendoset në binarët e duhur.
Për formën se si duhet të
rregullohet, do të kyçemi kur
të hapet debati për këtë
çështje

ORHAN MURTEZANI

Është e papranueshme për
ne që ky organ ti përgjigjet
vetëm kryeministrit (me
ndryshimet e fundit) pasi
kryeministri do shndërrohej
në një autokrat. Ky
institucion duhet të japë
llogari para Parlamentit dhe
ndonjë komisioni përkatës
që do të ishte i përbërë nga
ekspertë të pavarur të lëmi të
sigurisë, të përbëhet po
ashtu nga deputetë të
pozitës dhe opozitës, si dhe
për vendimmarrje në atë
institucion të përdoret edhe
parimi i Badenterit

FLAKRON BEXHETI“Ajo që do të diskutohet
është se kujt do ti
raportojë shefi i
shërbimit sekret:
kryeministrit apo
presidentit, kjo pasi
dihet se kryeministrat në
të kaluarën e kanë i kanë
përdorur organet e
sigurisë për interesa
partiake apo grupore. E
hapur do të jetë që shefi i
shërbimit sekret ti
raportojë përveç
kryeministrit, edhe
kryetarit të Parlamentit,
por për këtë do të
merren parasysh
përvojat në shtetet tjera”,
thonë zyrtarë në MPB

HOXHA TËRHIQET NGA DETYRA E KËSHILLTARIT, I PENGUAN REAGIMET

Koha



4 AKTUALE
Koha, e shtunë 12 maj, 2018 

Evropa, 
e ardhmja 
e Maqedonisë
Athinë, 11 maj - Shefi i diplomacisë së Ma-
qedonisë, Nikolla Dimitrov, në fjalimin
para kolegëve të tij në Sunio u përqen-
drua në titullin e konferencës "E
ardhmja e Evropës" duke thënë se për
vendet kandidate për anëtarësim në BE
nga Ballkani, "ardhmëria" dhe "Evropa"
janë dy fjalë sinonime, lajmëron korre-
spondentja e MIA-s nga Athina. "Për ne
në Ballkan, shtetet kandidate, vendet
aspirante, e ardhmja e Evropës, dy fjalët
nga titulli i sesionit janë pothuajse sino-
nime. Kur mendojmë në të ardhmen
tonë mendojmë në Evropën, kur men-
dojmë në Evropën - bëhet fjalë për të
ardhmen tonë. Ne gjithashtu ndjejmë
dhe  njohim se tentojmë të gjejmë qël-
lim të lëvizshëm", tha Dimitrov në fjali-
min hyrës. Shefi i diplomacisë së Ma-
qedonisë shtoi se ky është vit i
rëndësishëm për rajonin.  Ministri i
Punëve të Jashtme foli për zërat e përba-
shkët dhe të unifikuar që duhet t'i kenë
shtetet e rajonit që të mund porositë të
arrijnë deri te BE-ja. Në lidhje me kon-
solidimin e Evropës, shefi i diplomacisë
së Maqedonisë tha se "nuk mund të fla-
sim për konsolidim të Evropës pa folur
për konsolidim të Ballkanit" dhe si
shembull e përmendi krizën e re-
fugjatëve. "Beautiful Macedonia" është
termi që me buzëqeshje në fytyrë, e për-
dorë  shefi i diplomacisë së Maqedoni-
së  duke folur për vendin tonë, me çka
kolegut të tij grek, i kishte shtuar jozyr-
tarisht se edhe Shqipëria është gjithash-
tu e bukur, ndërsa Dimitrov, përsëri me
buzëqeshje, u përgjigj se ka edhe më të
bukur. Termin konkret "Beautiful Ma-
cedonia" e përdori edhe vetë Koxias, në
fund të sesionit të parë, duke folur për
vendet e rajonit. Në konferencën për të
ardhmen e Evropës në Sunio, përveç
Maqedonisë dhe nikoqirit Greqisë, po
marrin pjesë edhe ministra të Slloveni-
së, Hungarisë, Malit të Zi, Bosnjë e Her-
cegovinës, Polonisë, Rumanisë, Bullga-
risë. Kroacisë, Sllovenisë, Çekisë dhe
Kosovës. Në margjinat  e konferencës,
pritet që ministri i Punëve të Jashtme i
Maqedonisë, Nikolla Dimitrov të mbajë
më shumë takime bilaterale.

Shkup, 11 maj - Zëvendëskryetari i
Qeverisë, për Çështje Evropiane,
Bujar smani, në hapësirat e Sekre-
tariatit për Çështje Evropiane
mbajti takim me delegacionin e Lë-
vizjes Panevropiane nga Gjerma-
nia dhe Austria, të cilët për vizitë
disaditore qëndrojnë në Repu-
blikën e Maqedonisë. “Ideja Pane-
vropiane për një Evropë të Ba-
shkuar është një ndër idetë më
përparimtare dhe më  fuqishme 
shekullit të kaluar, e cila vazhdon të
fisnikërojë ideologjinë politike të
kontinentit. Ajo përputhet me inte-
resat tona strategjike për anëtarë-

sim të plotë në Bashkimin Evro-
pian”, theksoi Osmani në takim. Ai
shtoi se jo vetëm Maqedonia, por
edhe integrimi i gjithë Ballkanit
Perëndimor në Bashkimin Evro-
pian paraqet një ndër sfidat më të
rëndësishme të vendeve të rajonit,
por në këtë moment edhe një ndër
prioritetet më të rëndësishme të
Bashkimit Evropian. Në këtë kon-
tekst, siç theksohet në kumtesë,
Osmani ka theksuar frymën poziti-
ve e cila u krijua gjatë vitit të ka-
luar rreth ardhmërisë së vendeve
të Ballkanit Perëndimor, progresi i
të cilit ishte valorizimi me Stra-

tegjinë për zgjerim të Komisionit,
dhe më vonë u konfirmua edhe me
Raportet për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Kjo rrymë e re e opti-
mizmit Evropian kontribuoi për
krijimin e atmosferës së re pozitive
në rajon dhe paraqet shtytje dhe
guxim për reformat e mëtutjesh-
me të cilët do ta afrojnë Ballkanin
Perëndimor drejt BE-së. Osmani
potencoi se ky përkushtim i Bashki-
mit Evropian drejt Ballkanit Perën-
dimor do ta ketë kulminacionin e
vetë së shpejti, në prag të Samitit
në Sofje i përkushtuar pikërisht për
rajonin, duke mos e fshehur edhe

shpresën dhe pritjet e Republikës
së Maqedonisë për vendim nga ana
e Këshillit Evropian në qershor, për
fillimin e negociatave. “Interesat
tona strategjike janë drejt misio-
nit tonë historik për bashkim të
Evropës”, theksoi Osmani, duke sh-
tuar se Maqedonia ka mbështetje
të vazhdueshme nga ana e Austri-

së dhe Gjermanisë, dhe në atë drej-
tim pret mbështetje edhe nga ana
e përfaqësuesve gjerman dhe au-
striak të lëvizjes Panevropiane të
cilët me forcën dhe ndikimin e tyre
mund të kontribuojnë në realizi-
min e qëllimit tonë strategjik -
hyrjen e Maqedonisë në familjen
e madhe evropiane.

Ohër, 11 maj - Është mirë që kemi
bërë hapa, ato janë të mëdha. Sh-
presoj që edhe për atë që ka mbe-
tur në fund, ndërsa është shumë
serioze dhe e rëndësishme, do të
gjendet zgjidhje e cila do ta re-
spektojë dinjitetin e të dyja ven-
deve dhe identitetin e qytetarëve,
deklaroi sot në Ohër kryemini-
stri, Zoran Zaev në prag të raun-
dit të nesërm të negociatave për
çështjen e emrit në Athinë. Zaev
theksoi se Qeveria mbetet maksi-
malisht e përkushtuar në proce-
sin, si subjekti më përgjegjës, por
pret mbështetje edhe nga opo-
zita.

Sa u përket vërejtjeve të opo-
zitës se nuk është informuar për
zhvillimin e negociatave me Gre-
qinë, kryeministri tha se kjo është
punë e opozitës, të ketë orientim

kritik. "Disa herë kërkuam takim
liderësh, duam të brifojmë, por
kjo shmanget. Çdo rast të mun-
dur e shfrytëzoj të informoj. E
dini se në takimet e fundit nuk
ka hapa të mëdha nga ajo që ish-
te hera e parafundit në Vjenë. E
din edhe opozita, ndërsa besoj e
dinë edhe qytetarët deri ku kemi
arritur", tha Zaev duke u
përgjigjur në pyetjet e gazetarë-
ve. Ai e transmetoi qëndrimin që
iu tha nga opozita në takimin e
fundit, se Qeveria duhet ta zhvil-
lojë procesin, ndërsa të infor-
mohet opozita kur do të ketë
zgjidhje.

"Unë dua që opozita e Maqe-
donisë dhe pushteti bashkërisht
të marrin pjesë në këtë çështje të
ndjeshme. Besoj se të gjithë pre-
sim t'u garantojmë qytetarëve të

RM-së ardhmëri të mirë, dhe në
këtë emër do të mbledhim forca
të gjejmë zgjidhje të mençur pas
të cilës do të qëndronin të gjithë
liderët në vend", tha Zaev. I pyetur
për indiciet për keqpërdorimin e
parave shtetërore gjatë blerjes së
objekteve për ambasada dhe
përfaqësi diplomatike të RM-së
në vend, Zaev tha se institucionet
janë të obliguara këtë ta proce-
suojnë deri te organet hetuese
kompetente. "Nëse ka përgjegjë-
si, nëse konfirmohen keqpërdori-
me, gjithsesi do të procesuohen
vetë lëndët, nëse ka fajtor do të
përgjigjet", tha kryeministri.

Ai paralajmëroi aktivitete,
por edhe mbyllje të ambasadave
të RM-së, varësisht nga nevojat.
"Besoj se të paktën në dy-tre ven-
de kemi ambasada prej të cilave

nuk kemi dobi, ndërsa nuk kemi
në vende ku duhet të ketë. Kjo
është pasojë edhe e depërtimit
politik dhe ndikimit të cilin duam
ta realizojmë, ndërsa pjesa e dytë
ndoshta më e rëndësishmja - për
ndikimin ekonomik. Momenta-
lisht së bashku me zëvendëskrye-
tarin e Çështjeve Ekonomike, me
ministrin e Punëve të Jashtme
dhe ministrin e Ekonomisë bise-
duam për atashetë ekonomike,
duam ta kthejmë ashtu si i ka çdo
vend", tha Zaev. Ai nuk saktësoi
konkretisht ku duhet të mbyllen
përfaqësi të caktuara diploma-
tike, por i përmendi Azerbajxha-
nin dhe Jordaninë si vende me
tregje të mëdha potenciale për
prodhimet e Maqedonisë ku ven-
di ynë duhet në mënyrë më
përkatëse të prezantohet.

KRYEMINISTRI PËR ZGJIDHJEN EVENTUALE E KONTESTIT ME ATHINËN

Emri, Zaevi pret
mbështetjen e VMRO-së
"Unë dua që opozita e
Maqedonisë dhe
pushteti bashkërisht
të marrin pjesë në këtë
çështje të ndjeshme.
Besoj se të gjithë
presim t'u garantojmë
qytetarëve të RM-së
ardhmëri të mirë, dhe
në këtë emër do të
mbledhim forca të
gjejmë zgjidhje të
mençur pas të cilës do
të qëndronin të gjithë
liderët në vend", tha
Zaevi

OSMANI TAKOI DELEGACIONIN E LËVIZJES PANEVROPIANE NGA GJERMANIA DHE AUSTRIA

Në pritje të datës për negociata
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Shkup, 9 aksidente për 24 orë
Një çiklist është lënduar më rëndë në një nga
gjithsej nëntë aksidente të ndodhura gjatë ditës së
djeshme në rajonin e SPB Shkup. Në shtatë aksi-
dente më lehtë janë lënduar tetë persona, ndërsa
një është shkaktuar dëme materiale. Nga MPB-ja
informojnë se dje policia e trafikut ka zbuluar dhe
sanksionuar një numër më të madh të kundër-
vajtjeve. Shtatëdhjetë e tre shoferë kanë lëvizur
me shpejtësi më të madhe se sa e lejuara, dy sho-
ferë kanë kaluar në dritë të kuqe të semaforit,
katër  shoferë nuk u ka dhënë përparësi këmbë-
sorëve në kalim për këmbësorë, dy shoferë  për
parakalimi jo të rregullt dhe 26 shoferë nuk kanë
mbajtur helmetë mbrojtëse. Janë sanksionuar
edhe tre këmbësorë të cilët kanë kaluar jashtë ka-
limit të shënuar për këmbësorë dhe katër këmbë-
sorë të cilët e kanë kaluar rrugën në të kuqe. Janë
hasur edhe 139 automjete të parkuara në mënyrë
të parregullt. Nga komunikacioni janë përjash-
tuar 13 shoferë të cilët e kanë drejtuar automjetin
nën ndikimin e alkoolit, 23 shoferë para se të mar-
rin patentë shoferin, dy shoferë fillestarë, si dhe
katër automjet i parregullt teknikisht, 18 automje-
te të paregjistruara dhe dy automjete për mbin-
garkesë. Me ndihmën e karrotrecit janë larguar
75 automjete.

Konfiskohet 1 kg 
marihuanë në Tetovë
Pjesëtarë të policisë nga Sektori për Punë të Brend-
shme në Tetovë të enjten pasdite  rreth orës 18.00,
në kuadër të aktiviteteve operative të planifikua-
ra që më parë, në rrugën lokale Shemshovë-Zhil-
lcë, kanë ndaluar dy vetura me targa të Tetovës një
Wolksfagen Passat e drejtuar nga 53-vjeçari me
iniciale F.N nga Tetova si dhe një “Opel Astra”, të
cilën e ka drejtuar 55-vjeçari me iniciale N.B gjitha-
shtu nga Tetova. Pas kontrollit të veturës Astra
dhe vozitësit, pas karriges së vozitësit është gjetur
një qese me rreth 1 kilogram marihuanë, përderi-
sa pas kontrollit të shtëpisë së F.N-së të realizuar
pak më vonë me urdhër gjyqësor është gjetur një
shishe plastike në të cilën ka pasur dy qese me
një materie të bardhë pluhuri me siguri kokainë.
Gjithçka e gjetur është fotodokumentuar dhe
është konfiskuar për analizë përderisa në koordi-
nim me prokurorin publik dy personat F.N dhe
N.B janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin poli-
cor të Tetovës për procedurë të mëtutjeshme. 

13 vjeçari drejton veturën,
aksident i rëndë afër
Mavrovës
Të enjten rreth orës 17, në rrugën regjionale Ma-
vrovë -Dibër, një veturë e tipit Jugo me targa të
Ohrit, të cilën pa leje për vozitje e ka drejtuar një
13vjeçarë nga Kavadari për shkak të mospërsh-
tatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës ka hum-
bur kontrollin mbi automjetin dhe për pasojë ka
goditur një shtyllë betoni. Nga dalja prej rrugës
dhe goditja e shtyllës së betoni bashkudhëtarët
me iniciale SH.D nga Kavadari si dhe 37-vjeçarja
me iniciale M.M nga Kërçova për pasojë kanë
marr lëndime trupore pas çka me anë të një vetu-
re tjetër janë dërguar në ambulancën e fshatit
Rostushë, nga ku janë transportuar në spitalin e
Gostivarit. Pas marrjes së ndihmës për shkak të
seriozitetit të lëndime, me anë të një autoambu-
lance vozitësi minoren është transportuar për në
klinikat e Shkupit përderisa dy bashkudhëtarët
tjerë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Pas
kryerjes së hetimit po vërtetohet shkaku i këtij ak-
sidenti, rrethanat në të cilat ka ndodhur si dhe
gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në
fjalë. (U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 11 maj - Asfaltit të ri në Çair dhe
zgjerimit të rrugës "H.T. Karposh", më
tepër i janë gëzuar motoristët e "çmen-
dur". Praktika e kamotshme e garave me
motoçikleta të peshës së rëndë në këtë
pjesë të Shkupit, fatkeqësisht po vazh-
don edhe sivjet. Ankesat dhe pakënaqë-
sia qytetare ndaj këtij fenomeni shqetë-
sues dita ditë po shtohen. Banorët që
jetojnë përgjatë këtij bulevardi dhe rrugë-
ve tjera siç janë "Xhon Kenedi" e "Ferid
Murat", përmes reagimeve të ndryshme
në rrjetet sociale po edhe deri te organet
e rendit janë shprehur tejet të revoltuar
nga prezenca çdo ditë e më e madhe
zhurmës që e bëjnë garuesit e egër të mo-
toçiklistëve. Organet e rendit duke e pasur
parasysh qetësinë dhe rendin publik, si-
pas njoftimeve të njëpasnjëshme të ditë-
ve të fundit, kanë theksuar se në shumë
pjesë të Shkupit janë shtuar kontrollet e
trafikut rrugor, posaçërisht në pjesën e
Çairit.

"Sektori për siguri në komunikacio-
nin rrugor pranë MPB-së edhe gjatë datës
10 maj, respektivisht gjatë orëve të vona
të natës së enjte ka vazhduar me kontrol-
let e shtuar në trafikun rrugor. Ky aksioni
është përfshi pothuajse në tërë Shkupi,
posaçërisht në rrugët ‘Xhon Kenedi’, ‘Lla-
zo Tërpkovski" ("Ferid Murat") dhe ‘Briga-
da e Dytë Maqedone’. Kësisoj gjatë
mbrëmjes së 10 majit janë realizuar një
sërë kontrollesh, me çka janë shqiptuar 21
kallëzime për kundërvajtje. Dy prej perso-
nave të ndaluar nuk kanë poseduar asnjë
lloj dokumentacioni, përfshi edhe ato për
motoçikletë, për këtë shkak të njëjtit janë
arrestuar dhe dërguar në stacionin poli-
cor të Bit Pazarit, për zhvillim të proce-
durës së mëtutjeshme", thonë nga MPB-
ja. Prezenca e shtuara e patrullave policor
në rrugët e Çairit, sipas njoftimeve MPB-
së është evidentë disa javë me radhë,
mirëpo pamjet nga terreni tregojnë qartë

se banorët e kësaj pjesë të Shkupi nuk
janë mësuar të jenë nën monitorimin e
vazhdueshëm të policisë rrugore. Si pa-
sojë aksioneve kundër garave të egra me
motoçiklistë nga policia e Shkupit, gjatë
javës së kaluar janë shqiptuar gjithsej 38
kallëzime për kundërvajtje ndërkohë që
bëhet e ditur se në akset e potencuara,
kontrollet e policisë do të vazhdojnë edhe

gjatë ditëve tjera.
Revolta qytetare për shpejtësinë e

madhe të vozitjes së motoçiklistëve në
Cairi, më së miri e shpjegon reagimi i një
nënë e cila jeton në rrugën "H.T Kapro-
sh", e cila thotë se foshnja e sajë pesë
mujore nga zëri i lartë i motoçiklistë është
traumatizuar dhe ka probleme serioze
me gjumin.  Me problematikën e njëjtë
krahas Çairit, siç njofton MPB-së, përbal-
len edhe komuna tjera si ajo e Aerodro-
mit dhe ajo e Tetovës. Përderisa në pjesën
e vjetër të Shkupit, garat e egra dhe tejet
të rrezikshme zhvillohen me motoçikleta,
në rajonin e Pollogut ky lloj i garave krye-
sisht zhvillohet me vetura.

Vetëdija e ulët qytetare dhe mungesa
e kulturës së komunikacionit paraqet
njërën prej problemeve kryesore me të
cilën përballen vendbanimet shqiptare.
Në kohë kur Këshilli për siguri në komu-
nikacionin rrugor realizon një numër të
hatashëm të fushatave për ngritjen e
vetëdijes në komunikacion, të njëjtat
fatkeqësisht edhe më tutje realizohen në
një gjuhë.

Shkup, 11 maj - Dhjetë emigrantë, nëntë
nga Pakistani dhe një nga Nepali, janë
gjetur në një automjet "Opel Omega"
i cili pardje pasdite ka lëvizur në drej-
tim të vendkalimit kufitar "Bogoro-
dicë". Siç kumtoi MPB, pasi e kanë vë-
rejtur automjetin në rrugën rajonale

Negorc - Përdejc tek rrethrrotullimi
për t'iu bashkuar autostradës Demir
Kapi - Smokvicë, nëpunësit policorë i
kanë dhënë shenjë për ndalim, por
shoferi ka vazhduar të lëvizë drejt "Bo-
gorodicës". 
Madje më pas ka ndaluar, ka dalë nga

automjeti dhe është arratisur. Gjatë
kontrollit të automjetit është përcak-
tuar se tabelat e regjistrimit i takojnë
një "Opel Kadeti", pronë e një personi
nga Shkupi. 
Janë duke u ndërmarrë masa për
zbardhjen e rastit.

Kapen 10 emigrantë ilegal në Bogorodicë

ÇAIRI NËN "PUSHTETIN" E ZHURMËS

Motoçiklistët
traumatizojnë foshnjat

Si pasojë aksioneve kundër garave të egra
me motoçiklistë nga policia e Shkupit,
gjatë javës së kaluar janë shqiptuar
gjithsej 38 kallëzime për kundërvajtje
ndërkohë që bëhet e ditur se në akset e
potencuara, kontrollet e policisë do të
vazhdojnë edhe gjatë ditëve tjera

AKSION PËR PARANDALIMIN E GARAVE TË PALIGJSHME 

Policia e trafikut për më pak se tre orë mbrëmë gjatë zbatimit të masave dhe
aktiviteteve për parandalimin e organizimit dhe pjesëmarrjes në gara të
paligjshme ka regjistruar 21 kundërvajtje dhe ka dhënë 21 urdhëresa pagesore dhe
urdhëresa për kundërvajtësit. Siç kumtoi MPB-ja, kontrollet i kanë zbatuar në
rrugët "Xhon Kenedi", "Lazo Tërpkovski" dhe "Brigada e Dytë Maqedonase" gjatë
natës së kaluar, në periudhën nga ora 22:30 deri në orën 01:00 pas mesnate. Dy nga
pjesëmarrësit nuk kanë pasur dokumente personale dhe dokumente për
motoçikletat dhe prandaj janë arrestuar në Stacionin Policor Bit Pazar për
procedurë të mëtutjeshme. Siç informoi MPB-ja gjatë dy aksioneve paraprake janë
regjistruar 38 kundërvajtje. Sektori për punë të brendshme Shkup edhe në ditët në
vijim do të vazhdojë me zbatimin e kontrolleve të rregullta për parandalimin e
organizimit dhe pjesëmarrjes në garat e paligjshme të motoçiklistëve në Shkup. 

PLAÇKITET NJË
BARNATORE NË ÇAIR 

Një person i panjohur mbrëmë ka
vjedhur rreth 4.000 denarë nga
barnatorja në rrugën "Brigada e

Dytë Maqedonase" në Shkup. Sipas
policisë, vjedhja ka ndodhur rreth

orës 20:00 pasi që vjedhësi, i
armatosur me pistoletë, e ka

kërcënuar të punësuarën dhe nga
arka i ka marrë paratë. Po

ndërmerren masa për gjetjen e tij
dhe ndriçimin e plotë të rastit. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 11 maj - Vozitësit në Maqedo-
ni në përgjithësi shfrytëzojnë kar-
burante cilësore për ngasjen e vetu-
rave të tyre. Këtë e konfirmojnë
edhe analizat laboratorike të akre-
dituara në dy kompani kryesore të
biznesit të naftës në vend.
Megjithatë, vlerësohet se shteti ne-
vojitet të realizojë një kontroll më
të madh në tërë tregun që të sigu-
rojë mbrojtje më të mirë të konsu-
matorëve. "Rezultatet e tyre janë të
njohura në botë, dhe nuk guxon të
ekzistojë asnjë dyshim lidhur me
lëshimin e këtyre rezultateve.
Njëherësh edhe kontrollet tona
dhe laboratoret i ndjekin të gjitha
standardet dhe akreditimet më të
reja që zbatohen jashtë”, thotë Trpe
Ristevski , nga Instituti i akrediti-
mit të Maqedonisë. Nga dy kom-
panitë më të mëdha të biznesit të
naftës në vend Makpetroll dhe
Okta thonë se nevojitet një plan
mbikëqyrës dhe pasqyrë statistiko-
re me qëllim që të dihet se cilat
lloje dhe çfarë derivate të naftës
shiten në tregun vendor.

"Fatkeqësisht duhet të konsta-
toj se përveç asaj se ne si distributor
kujdesemi që të distribuojmë kar-
burante cilësore në tregun e Ma-
qedonisë, në përputhje me direkti-
vat evropiane 

shteti akoma nuk ka ndër-
marrë hapa konkret për monitori-
min e tërë tregut. Kur flas për këtë,
mendoj për distributorët e tjerë në
treg. Me siguri se ka lëshime të cak-
tuara dhe kanale ku hyjnë edhe
karburante me cilësi jo adekuate.
Në këtë drejtim duhet të inkua-
drohen edhe Dogana, Ministria e
Ekonomisë dhe Inspektorati i Tre-
gut", thotë Goran Angjelloski, drej-
tor i Direksionit për standardizim
dhe kualitet i kompanisë Makpe-
troll. Në ndërkohë, duke marrë pa-
rasysh se edhe Makpetroll edhe
Okta kanë laboratoret e tyre, kom-
petentët e tyre thonë se nuk duhet
të ekzistojë dyshim tek konsuma-
torët për karburantet që kalojnë
analizat përkatëse. "Laboratorët me
vetë faktin se janë të akredituara,
janë në gjendje që të ofrojnë rezul-
tatet e pritshme. Gjithashtu të

gjitha laboratorët më shtet i kanë
miratuar standardet më të reja
evropiane për cilësi të karburante-
ve, dhe nevojitet që sipas dizpozita-
ve ligjore edhe ti plotësojnë ato”,
thotë Ice Rikallovski, drejtor për
operativë i Okta-s. 

Nga ana tjetër, në Maqedoni që
prej disa vitesh zbatohet rregullorja
evropiane për cilësinë e karburan-
teve të lëngshme e miratuar në bazë
të standardeve dhe direktivave evro-
piane. Në rregullore është e përcak-
tuar se kontrollin e kryen Inspekto-
rati Shtetëror i Tregut , ndërsa
cilësinë e karburanteve e kontrollon
Dogana gjatë importit në Repu-
blikën e Maqedonisë. Me rregullore
të veçantë për cilësisë e karburan-
teve të lëngshme , ndiqet edhe cilë-
sia e derivateve të naftës , me ç’rast
tregtarët me shumicë dhe pakicë
kanë obligim të ndjekin rregullisht

cilësinë e të gjithë derivateve të
lëngshme. Njëherësh në vitin 2016,
sipas analizave të Entit Rregullator
për Energjetikë, në Maqedoni pu-
nojnë 285 pompa të benzinës. Në
treg dominon Makpetroll me 126
pompa të benzinës. Lojtarë më të
vegjël në tregun e shitjes së naftës
për veturat janë Lukoill dhe Okta me
nga 28 pompa të benzinës. Në treg
veprojnë edhe 103 pompa të tjera
të benzinës. Nga ana tjetër në vitin
2016, në Maqedoni janë importuar
derivate të naftës në vlerë prej afër
një miliardë tonë .Importuesi më i
madh është Okta me 73 për qind të
tregut. Gjithashtu, duhet theksuar
se Okta një pjesë të konsideruesh-
me të derivateve të naftës e ekspor-
ton jashtë , dhe atë kryesisht në Ko-
sovë. Vetëm në vitin 2016, Okta ka
eksportuar derivate të naftës në
vlerë prej 167.035 tonë. 

"Toplik", 
608 dëshmi
kundër
Janakieskit
Shkup, 11 maj - Pas përfundi-
mit të leximit disaorësh të 608
dëshmive materiale nga ane
prokurorëve të PSP-së lidhur
me lëndën "Toplik", në të cilën
i akuzuar i parë është ish-mi-
nistri i Transportit dhe Lidhje-
ve, Mile Janakieski, gjykatësi
Osman Shabani e ndërpreu
gjykimin dhe seancë të re cak-
toi për më 29 qershor. Seanca
është shtyrë me qëllim që, siç
tha gjykatësi Shabani, proku-
rorët e PSP-së të përgatiten
për prezantim të dëshmive të
cilat janë kërkuar nga
mbrojtja e të akuzuarve në
këtë rast. Mbrojtja kërkoi nga
gjykata që në seancën e ardh-
shme të thirret edhe eksperti
Boris Tunçev me qëllim që të
dëgjohet. Paraprakisht, në fil-
lim të gjykimit të sotëm
avokatët kërkuan të bëhet
analizë nga personi ekspert i
bisedave të përgjuara, të cilat
u prezantuan në seancën pa-
raprake. Sipas avokatëve, ekzi-
ston dyshimi që "bombat" të
jenë ndërruar për çka u është
thënë nga këshilltari teknik
për ç'shkak propozuan të
urdhërohet ekspertiza e tyre.
Avokatja Sanja Aleksiq tha se
ekzistojnë laboratore teknike
ku mund të konstatohet au-
tenticiteti, besueshmëria dhe
tërësia e xhirimeve. Sipas ak-
takuzës së PSP-së, i dyshuari i
parë Janakieski, si person
udhëheqës në Ministrinë e
transportit dhe Lidhjeve, në
kundërshtim me Ligjin për
furnizime publike ka përpiluar
Komision për ankande publike
të cilin e ka urdhëruar të
zgjedhë ofertues për blerje
dhe disponim me tokën sh-
tetërore për ndërtim në kom-
pleksin elitar "Qyteti i diellit"
në Sopishtë, edhe pse ndër-
marrja nuk i ka përmbushur
kushtet për atë. Nga dëshmitë,
sipas PSP-së, del se për shkak
të prishjes së marrëveshjes me
faj të Ministrisë, ajo është obli-
guar që në shumë prej një mi-
lion eurove t'i paguajë borxhin
dhe kamat-vonesën personit
juridik "San siti".

Shkup, 11 maj - Ministri i Shëndetësisë,
Venko Filipçe, deklaroi se specialistët pri-
vat, të regjistruar në konkursin e janarit të
vitit 2018, në qershor do të marrin pagën
e majit. Gjenerata e re e specialistëve pri-
vat kërkon trajtim të njëjtë me të gjithë
specialistët deri në sjelljen e vendimit të

qëndrueshëm dhe afatgjatë për të gjithë.
Gjithashtu Filipçe shtoi se në Maqedoni
ka deficit të mjekëve, gjegjësisht ka ne-
vojë për mbi 380 mjekë dhe rrethë 150
vetëm në Shkup, dhe shtoi se kushtet e
tanishme të specializantëve do të ndry-
shohen. (D.K)

Masa që ekonomia të 
mos pësojë nga mbyllja e
rrugës drejt Kosovës
Shkup, 11 maj - Nga ana e Maqedonisë merren masat
e nevojshme që mbyllja e rrugës magjistrale Hani
Elezit - Kaçanik për shkak të rrëshqitjes së dheut nga
ana e Kosovës të mos reflektojë ndaj ekonomisë.
Këtë dje e deklaroi ministri i Transportit dhe Lidhje-
ve, Goran Sugareski, duke shtuar se ka pasur bisedi-
me konstruktive me kolegun e tij nga Kosova. "Pasi
bëhet fjalë për punë që duhet ta bëjë Republika e Ko-
sovës dhe ajo është bërja e rrugës alternative përmes
Globoçicës, ne ndërmarrim gjithçka që mundet nga
ana jonë me qëllim të mos shkaktohen dëme ndaj
ekonomisë. Kuptohet se masat komplet i ndërmerr
Qeveria, sepse nuk kanë të bëjnë vetëm me resorin e
transportit, por edhe në pjesën e Drejtorisë doganore
dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme", theksoi Sugare-
ski, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve në kon-
ferencën për shtyp në Qeveri. Informoi se Kosova pla-
nifikon në ditët në vijim të bëjë hulumtim gjeologjik
ndaj bazës në të cilat do të kryhet sanimi i rrëshqitjes
së dheut.

Specialistët e rinj privat do të marrin rrogë
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(JO)CILËSIA E KARBURANTEVE NË MAQEDONI 

Shteti nuk po bën
monitorimin e tregut

Ka lëshime të caktuara
dhe kanale ku hyjnë
edhe karburante me
cilësi jo adekuate . Në
këtë drejtim duhet të
inkuadrohen edhe
Dogana, Ministria e
Ekonomisë dhe
Inspektorati i Tregut. Në
përputhje me direktivat
evropiane, shteti akoma
nuk ka ndërmarrë hapa
konkret për monitorimin
e tërë tregut

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 11 maj - Nevoja për logope-
dinë shtrohet si domosdoshmëri,
për arsye se mbi 10 për qind e po-
pullsisë vuan nga probleme në të
folurit, që zakonisht lidhen me
mos shqiptimin e shkronjave, të
folurit ndër hundë, belbëzimin, të
folurit me ndërprerje dhe të folurit
e shpejtuar. Përfshirja e logopedë-
ve në identifikimin e problemeve
që i kanë fëmijët para se të regji-
strohen në shkollë, si dhe bashkë-
punimi i prindërve me institucio-
net përkatëse që merren me këto
problematika, është edhe tema
qendrore e aksionit me moton "Për
të ndihmuar fëmijët me probleme
të të folurit", organizuar nga sho-
qata "Interakcija Plus" nga Shkupi,
e që do të zgjasë deri më 5 qershor.

Ideatorët e këtij aksioni janë
logopedët dhe defektologët që do
të bëjnë kontroll të fëmijëve që do
të regjistrohen në klasën e parë,
me ç’rast do të vlerësohet gjendja
e tyre përmes pajisjeve më të avan-
cuara diagnostike. 

Qëllimi i këtij aksioni, sipas
përfaqësueses së shoqatës "Inte-
rakcija Plus", Ana Petreska, është
që të senzibilizohet vetëdija pu-
blike për kontrollimin e fëmijëve
para se të shkojnë në shkollë, duke
eliminuar pengesat në të folur.

"Ka tre vite që po punojmë si

ekip vullnetar për të nxjerr në pah
problemet e shoqërisë sonë. Ne ve-
projmë për t’u dal në ndihmë fë-
mijëve në nevojë, që nënkupton
kontroll si në aspektin psiko-fizik
ashtu edhe në të shprehurit gojor.
Punojmë me defektologë dhe lo-
goped, kurse kontrolli i fëmijëve
bëhet pa pagesë. Duam që ti vetë-
dijësojmë institucionet arsimore,
por edhe prindërit për një përku-
shtim më të madh ndaj fëmijëve,
duke bashkëpunuar me logopedët

dhe defektologët. Brenda këtyre
tre viteve kemi kontrolluar deri në
5000 fëmijë, por në përgjithësi
gjatë një viti kemi takuar mbi 1500
fëmijë, prej të cilëve - 15 fëmijë,
janë marrë në trajtime të mëtej-
shëm", thotë defektologia Ana Pe-
treska nga shoqata "Interakcija
Plus", për gazetën "Koha". 

Ajo sqaron se ekipi i logopedë-
ve dhe defektologëve aksionin e
zhvillon nëpër shkolla brenda qy-
tetit të Shkupit, por nuk mungojnë

interesimet edhe nga qytetet e tje-
ra.

Që situata të ndiqet në vazh-
dimësi, në mënyrë që problemet
të identifikohen dhe mënjanohen
me kohë, do të duhej që në kopsh-
te dhe shkolla të ketë një logoped,
por edhe defektolog.

Këtë ide e mbështet edhe de-
fektologia Ana Petreska, e cila
sugjeron që të paktën një logoped
do të duhej të punojë me një
nxënës për të mënjanuar proble-
met që lidhen me aftësinë e të fo-
lurit. Mirëpo ajo ankohet se aktua-
lisht vërehet mungesë e theksuar e
logopedëve dhe defektologëve
nëpër institucione, ndonëse ka
plot prej tyre që kanë diplomuar
dhe janë të papunë. 

Ndërkaq, logopedi Ermond
Miftari, nga Qendra për Rehabili-
tim dhe Fëmijët, në Shkup është i
mendimit se është e domosdosh-
me përfshirja e logopedit në ekipin

e shkollave, që të identifikohen
problemet në komunikim të fë-
mijëve. Kjo për faktin se, siç thotë
ai, patjetër duhet, fillimisht të ek-
zaminohet problemi nga logopedi
dhe më pas të diagnostifikohet, si
parakusht për një rehabilitim të
suksesshëm dhe mënjanim të çrre-
gullimeve.

Mirëpo, fatkeqësisht ende ekzi-
ston një vetëdije e ulët publike sa i
përket rolit të logopedëve dhe de-
fektologëve dhe kjo, siç na infor-
mon logopedi Miftari, është vërej-
tur edhe në praktikë kur ndodhë
që institucionet nuk e shohin të ar-
syeshme të thërrasin në ndihmë
logopedë, për t’i trajtuar fëmijët
në nevojë.

Shkup, 11 maj - Gjykimi për rastin
"Titanik 3" të PSP-së do të vazhdojë
më 19 qershor. Në këtë lëndë në
bankën e të akuzuarve janë Ejup
Alimi dhe Ismet Guri sepse si anë-
tarë të Komisionit Zgjedhor Ko-
munal në Çair, "kanë shkatërruar
material zgjedhor". Të akuzuarit
në seancën e djeshme thanë se e
kuptojnë aktakuzën që e prezan-
ton prokurorja Fatime Fetai, por se
nuk ndjehen fajtorë. Sipas PSP-së,
dy të akuzuarit me veprimet e tyre
kanë ndikuar drejtpërdrejtë ndaj
rezultatit zgjedhor. "Ata kishin
prirje kriminele për ta falsifikuar
vullnetin zgjedhor të qytetarëve të
Çairit me qëllim që të realizojnë
fuqi politike", theksoi prokurorja
Fetai. Që të dy sipas saj, kanë kryer
dhunë brutale mbi shifrat

zgjedhorë, konform nevojave të
tyre politike. Të pakënaqur nga re-
zultati i vërtetë zgjedhor ata kanë
formuar grup për veprim, respek-
tivisht kanë pasur për qëllim të
gjenerojnë rezultat të volitshëm
zgjedhor. Me kërcënim kanë arri-
tur ta thyejnë rezistencën e dësh-
mitarëve dhe i kanë kyçur drejt ve-
tes. Grupin e kanë siguruar sipas
shprehjes së njohur për shkopin
dhe karotën, respektivisht i kanë
shantazhuar me fjalët "nëse nuk e
bën këtë nuk do të kalosh mirë.
Kemi marrëveshje me VMRO-
DPMNE-në, nuk do t'ju ndodh
asgjë", theksoi prokurorja Fetai.
Avokatët e Alimit dhe Gurit para
gjykatës thanë se me më shumë
dëshmi gjatë procedurës do të dë-
shmojnë se klientët e tyre nuk janë

fajtorë, si dhe se me momentin
kontestues të aktakuzës nuk kanë
pasur kurrfarë funksioni me çka do
të ndikonte që të bëhet vepra pe-
nale për të cilën i akuzon PSP-ja.
Paraprakisht, dje erdhi deri në
ndryshime të këshillit gjyqësor, kë-
shtu që në vendin e gjykatëses
Gordana Spirovska, e cila për shkak
të bashkëshortit para disa ditëve
e lëshoi urgjent gjykimin, tani
është bashkëzgjedhur gjykatësja
Lubinka Bashevska. Lëndën "Tita-
nik 3" edhe më tej do ta udhëheq
gjykatësja Ola Ristova. Gjykata,
gjithashtu çara fillimit të fjalëve
hyrëse e refuzoi kërkesën e avoka-
tit Elenko Millanov për përjashtim
të prokurores speciale publike Ka-
tica Janeva që u kërkua në seancën
e para tre ditëve.

Shkup, 11 maj - Qeveria planifikon
në gjashtë muajt e ardhshëm të
formojë organ ekzekutiv që do të
kujdeset për sigurinë e trafikut.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve,
Goran Sugareski, deklaroi se në
këtë organ do të përfshihen përfa-
qësues nga të gjitha institucionet
kompetente me qëllim të ulet
numri i viktimave nëpër rrugët e
Maqedonisë. "Kërkuam deri te të
gjitha institucionet të dërgojnë
nominim të ekspertëve të cilët e
njohin këtë problematike me qël-
lim që të formojmë një organ se-
rioz ekzekutiv i cili do t'i ndërmarrë
të gjitha masat që të tejkalojë kjo
situatë të cilën e kemi për momen-
tin", deklaroi Sugareski, para taki-
mit të sotëm të Grupit sektorial
për transport të Republikës së Ma-

qedonisë. Ai shtoi se gjatë marrjes
së vendimit për nevojën nga një
organ i tillë janë marrë parasysh të
gjitha aspektet, veçanërisht num-
ri prej 160 deri në 200 viktima në
trafikun rrugor nëpër shtet. Në
takimin e Grupit sektorial për tran-
sport sot do të shqyrtohet edhe
programi lidhur me sektorin e
transportit për periudhën e vitit
2014-2020, të financuar nga BE-ja
në vlerë prej 128 milionë euro nga
të cilat 108 milionë sigurohen nga
BE-ja dhe 20 milionë nga Buxheti
i Republikës së Maqedonisë, Mes
tjerash do të shqyrtohen disa
projekte të mëdha siç janë pjesa e
tretë e hekurudhës Kriva Pallankë-
kufiri bullgar dhe 23 milionë eu-
rot grant mjete për rrugën ekspres
Gradsko-Drenovë.

NEVOJA PËR LOGOPEDË DHE DEFEKTOLOGË

Mungon vetëdija publike
Përfshirja e logopedëve
në identifikimin e
problemeve që i kanë
fëmijët para se të
regjistrohen në shkollë, si
dhe bashkëpunimi i
prindërve me
institucionet përkatëse
që merren me këto
problematika, është
tema qendrore e aksionit
me moton "Për të
ndihmuar fëmijët me
probleme të të folurit"

INSTITUCIONET NUK KËRKOJNË NDIHMËN E LOGOPEDËVE!

"Është e domosdoshme përfshirja e logopedit në
ekipin e shkollave, që të identifikohen problemet në
komunikim të fëmijëve. Kjo për faktin se, tjetër
duhet, fillimisht të ekzaminohet problemi nga
logopedia dhe më pas të diagnostifikohet, si
parakusht për një rehabilitim të suksesshëm dhe
mënjanim të çrregullimeve.Mirëpo kur ndodhë që
institucionet nuk e shohin të arsyeshme të tharrsin në ndihmë logopedë
për t’i trajtuar fëmijët në nevojë", thotë Ermond Miftari, logoped.

"Duam që ti
vetëdijësojmë
institucionet
arsimore, por
edhe prindërit për
një përkushtim më të
madh ndaj fëmijëve, duke
bashkëpunuar me logopedët
dhe defektologët. Brenda këtyre
tre viteve kemi kontrolluar deri
në 5000 fëmijë, por në
përgjithësi gjatë një viti kemi
takuar mbi 1500 fëmijë, prej të
cilëve - 15 fëmijë, janë marrë në
trajtime të mëtejshëm. Që
situata të ndiqet në vazhdimësi,
në mënyrë që problemet të
identifikohen dhe mënjanohen
me kohë, do të duhej që në
kopshte dhe shkolla të ketë një
logoped, por edhe defektolog",
thotë Ana Petreska nga shoqata
"Interakcija Plus".

ÇDO SHKOLLË DUHET TË KETË
LOGOPEDË DHE DEFEKTOLOGË

Qeveria me organ ekzekutiv
për siguri në trafik

"TITANIK 3" VAZHDON MË 19 QERSHOR 

Alimi dhe Guri ndjehen të pafajshëm
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NJOFTIM PËR SHITJEN
E MAKINAVE TEPRICË

1) Një (1 ) VWMinibus T5 2.5 TDI 4x4 (8 ulëse) 2008 
 
 

mërkurën, më 16maj 2018.

Data Koha

“Stop & Go Service”, në rrugën“Bulevardi 8 mi
Septemvri” nr. 23,” 1000Shkup

(E mail adresa: Procurement.MK@osce.org)

Shënim:

Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve
Republika e Maqedonisë

K O N K U R S
Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mirë kërkimore në fushën e menaxhimit të

rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2018

Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgatitjen e kërkimeve studimore në
fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirmimin e
profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2018 për
kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është në vlerë prej 80.000,00 denarë.
Në kërkimin studimor është i patjetërsueshëm shqyrtimi i ekonomisë së Republikës së Maqedonisë

me temë adekuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe
anekset) si dhe është rekomanduese që të ketë strukturë standarde të kërkimit studimor, e cila si bazë i
përmban pjesët më poshtë:

Abstraktet;
Shqyrtimin e literaturës së konsultuar nga fusha e cila hulumtohet;
Përshkrimin e metodave të kërkimit të përdorura në punën kërkimore;
Analiza;
Perceptimet përmbyllëse;
Bibliografia.

Të drejtë për të marrë pjesë në konkurs kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë deri në moshë
tridhjetepesë vjeçe. Të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e
sigurimeve nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

Studimi kërkimorë dorëzohet në gjuhën maqedone.
Një autor mund të paraqesë vetëm një studim të pavarur kërkimorë. Studimi kërkimor i punuar si

bashkautor nuk është i pranueshëm.
Në konkurs autorët mund të konkurrojnë edhe me studimet kërkimore të botuara gjatë vitit 2018. Në

momentin e paraqitjes së studimeve kërkimore, autori duhet të specifikojë se kur dhe ku është botuar
studimi kërkimorë.

Konkursi do të konsiderohet i suksesshëm nëse aplikojnë së paku tre (3) studime kërkimore që i
përmbushin kushtet e përmendura më lartë.

Studimet kërkimore dorëzohen deri te Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve me shënim: “Për
çmimin vjetor të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve për vitin 2018” nëpërmjet postës elektronike
në adresën: konkurs@aso.mk

Përveç studimit kërkimor, autori duhet të paraqesë të dhëna biografike. Studimet kërkimore të
dorëzuara do të trajtohen si materiale konfidenciale.

Zgjedhja më e mirë e studimit kërkimor bëhet nga Komisioni i përbërë nga pesë anëtarë, tre prej të
cilëve janë anëtarë të jashtëm. Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit i cakton Këshilli i ekspertëve të
Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve me vendim i cili do të shpallet në faqen e internetit të Agjencisë
për mbikëqyrjen e sigurimeve.

Afati i fundit për dorëzimin e studimeve kërkimore është me datë 30.09.2018.
Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jepet me datë 01.11.2018, me rastin e

ditës së themelimit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve.

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 49/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Demir Kapisë “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për kontabilitet dhe pagesa dhe administrim t; 

tatimeve, Sektori për çështje financiare 
1 realizues(ë) 

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

 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, 
Shkenca ekonomike  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 (një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6 
(gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 28.302,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit 
të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 17 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 

shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit 

të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 5 e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/2013,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 dhe 27/16), nenit 25 paragrafi 1 alineja 5 dhe nenit 34
paragrafi 1 dhe 2 e Statutit të IPKÇF “Dimçe Mirçev” Veles, Vendimit të Kryetarit të Komunës së Velesit nr. 08
1119/2 të datës 12.03.2018, Vendimit për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit nr. 02 487/3 të
datës 10.05.2018, të sjellë nga Këshilli drejtues dhe Pëlqimit për sigurimin e mjeteve financiare nga Ministria e
financave nr. 18 2720/2 të datës 02.03.2018, Këshilli drejtues i IPKÇF “Dimçe Mirçev” – Veles publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për zgjedhje të drejtorit

të Institucionit Publik Komunal Çerdhja për fëmijë “Dimçe Mirçev” Veles

1. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e
përcaktuara në nenin 120, 134, 135 dhe 142 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.
23/2013, 12/14, 44/14 dhe 144/14), edhe atë:
 Të kenë arsim sipëror të mbaruar (me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar) dhe

përmbushin kushtet nga neni 134 dhe 135 i Ligjit për mbrojtje të fëmijëve, për edukator, punëtor
profesional, bashkëpunëtor profesional, person me Fakultet të mbaruar filologjik – program studimor
mësimor dhe studime të specializuara për pedagogë parashkollor, jurist, sociolog dhe ekonomist me
arsim sipëror (me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar) dhe minimum 5 (pesë) vjet
përvojë pune pas diplomimit, dhe posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë;

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
 Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;
 Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik;
 Të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm me çka është i dënuar për vepër penale për

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

 Të parashtrojë program për punë në institucionin publik.
2. Orari ditor i punës është 8 (tetë) orë edhe atë prej ora 08:30 deri në ora 16:30. Orari javor i punës është 40

orë të shpërndarë në 5 (pesë) ditë pune.
3. Pagesa bazë është 26.409,00 denarë.
4. Shpallja publike zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit.
5. Me kandidatët të cilët i përmbushin kushtet Këshilli drejtues i institucionit do të realizojë intervistë.
6. Zgjedhjen e drejtorit e bën Kryetari i Komunës në afat prej 15 ditëve nga dita e parashtrimit të propozimit

nga Këshilli drejtues i institucionit.
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: biografi të shkurtë, diplomë për arsimin e
mbaruar (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë
origjinal, certifikatë të shtetësisë, certifikatë të mjekut (jo më të vjetër se gjashtë muaj), vërtetim për përvojën e
punës, vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga
Regjistri qendror jo më të vjetër se gjashtë muaj, vërtetim për evidencë penale nga Gjykata themelore Veles jo më
të vjetër se gjashtë muaj dhe Program për punë të institucionit publik.
Dokumentet e nevojshme të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, në adresën rr. “Todor
Hristov Oficerçeto” nr. 1, Veles, ose personalisht në arkivin e institucionit me shenjë “Deri te Këshilli drejtues për
shpallje publike”.
7. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Nga Këshilli drejtues i
IPKÇF “Dimçe Mirçev” – Veles



9AKTUALE
Koha, e shtunë 12 maj, 2018 

Urim HASIPI

Tetovë, 11 maj - Në muajin qer-
shor fillon faza e parë e realizimit
të hapjes së bulevardit "Bllagoja
Toska" në Tetovë. Pas shumë
premtimeve, zhagitjeve gjatë
eksproprijimit të pronave, sipas
drejtuesve të Ndërmarrjes pu-
blike për menaxhim me tokën
ndërtimore, faza e parë do të fil-
lojë në muajin e ardhshëm kur
edhe pritet rrënimi i tre objekte-
ve të para për fillimin me punë të
hapjes së bulevardit "Bllagoja
Toska". Këtë e ka bërë të ditur Ar-
sim Nuredini, drejtor i Ndër-
marrjes publike për menaxhim
me tokën ndërtimore, sipas të
cilit, është arritur marrëveshje
me dy pronarë për kompensim. 

“Kemi arritur marrëveshje
me dy pronarët që janë në fillim
ku duhet të fillojë hapja e bule-

vardit në pjesën poshtë Spitalit
Klinik të Tetovës. Diku rreth 130
mijë euro është vlera që do të
kompensohen këto dy shtëpi,
kurse njëra është barakë pa pro-
narë. Shpresojmë që në qershor
të fillohet me këtë projekt”, thotë
Nuredini. Ai thekson se mjetet
do të paguhen shumë shpejt me
qëllim që të fillohet me punë në
hapjen e bulevardit në fjalë. 

“Jemi në fazën kur bëjmë pa-
gesën e kompensimit dhe kemi
njoftuar pronarët që të bëjnë li-
rimin e gjërave që janë brenda
në objekte dhe më pas do të fil-
lohet me rrënimin e të njëjtave.
Më pas do të shohim se si do të
vijojë rrjedha e kësaj faze për të
bërë kompensimin e të gjitha
shtëpive dhe hap pas hapi të li-
rojmë pjesën ku duhet të ka-
lojmë”, theksoi Nuredini. Në
ndërkohë, gjatë ditës së enjte

është mënjanuar një barakë, e
cila ishte vendosur afër së gurit
në këtë lagje. “Gjatë ditës së sot-
me është larguar edhe një ba-
rakë në këtë pjesë të qytetit,
gjegjësisht ajo gjendet në pje-
sën e lartë tek Spitali Klinik i Te-
tovës e që duhet të rikthehet në
hyrje për në spital dhe të vazh-
dojë më pas deri tek ura që do të
lidhet me pjesën e bulevardit 'Bl-
lagoja Toska', por njëkohësisht
edhe do të shkarkojë pjesën në
hyrje kryesore të spitalit”, dekla-
roi Nuredini.

Ai ka thënë se krahas kësaj
barake, po ashtu edhe shumë
baraka tjera apo kioska do të rrë-
nohen për të liruar trotuaret e
uzurpuara që qytetarët të lëvi-
zin më lirshëm. Në fazën e dytë
gjatë procesit të eksproprijimit
do të rrënohen 19 objekte në
këtë bulevard. Përndryshe, ar-

syetimi i autoriteteve të Ko-
munës së Tetovës për mosreali-
zimin e këtij projekti ka qenë
ndërtimet pa leje që janë në pro-
cedurë legalizim. Mos përfundi-
mi i projektit për hapjen e bule-
vardit “Bllagoja Toska” që ishte
një ndër prioritetet e Komunës
së Tetovës në mandatin e parë e
ka sjellë këtë rrugë në një
gjendje të mjerueshme, ku për-
veç ujit dhe baltës që grumbul-
lohet në disa pjesë të kësaj rruge,
lëvizjen e lirë të banorëve e vësh-
tirësojnë edhe makinat e
parkuara, të cilat urën tek pjesa
poshtë Spitali i Tetovës e kanë
shndërruar në parkim. Bulevar-
di “Bllagoja Toska” fillon nga
unaza tek bulevardi "Ilinden" dhe
përfundon tek stadiumi i qytetit.
Ndryshe, bulevardi “Bllagoja To-
ska” është një ndër arteriet krye-
sore të qytetit të Tetovës, hapja e
të cilit do të lehtësonte qarkulli-
min e automjeteve dhe njerëzve
në pjesën qendrore të qytetit.
Nga Komuna e Tetovës kanë
njoftuar se edhe këtë vit ky
projekt është në programin e in-
vestimeve. Që nga vitit 2014 e
këndej, ky bulevard ka qenë prio-
ritet për Komunën e Tetovës, por
që nuk është jetësuar akoma.
Banorët disa herë kanë thënë se
janë të gatshëm të bëjnë marrë-
veshje me Komunën për kom-
pensim, por edhe ata disa herë
janë shprehur skeptik rreth se-
riozitetit të Komunës për të rea-
lizuar deri në fund këtë projekt,
i cili gjithsesi, sipas autoriteteve
të Komunës së Tetovës, ka kosto
të lartë për realizim ngase janë
rreth 20 objekte që duhet të
rrihen dhe kompensohen. 

Tetovë, 11 maj - Tetova për herë të
parë është nikoqire e ngjarjes më
të madhe sportive për nxënësit e
shkollave të mesme në Maqedoni të
njohur si "Gjimnaziada Sportive", ku
dje në shesin e qytetit të Tetovës
edhe zyrtarisht është bërë hapja e

edicionit të 11 të gjimnaziadës në të
cilën garojnë rreth 58 ekipe apo
gjithsej 800 nxënës, në kategorinë
e meshkujve dhe femrave në 6 disi-
plina sportive nga pothuajse të
gjitha shkollat e vendit. Në hapjen
solemne të Gjimnaziadës Sportive,

përveç nxënësve garues, e pranish-
me ishte edhe kryetarja e Komunës
së Tetovës, Teuta Arifi, drejtori i
Agjencisë për rini dhe sport, Darko
Kaevski, por edhe vetë kryeministri
Zaev. Arifi tha se ndjehet e kënaqur
që Tetova është organizatore për
herë të parë e këtij evenimenti kaq
të madh sportiv. Kryeministri Zo-
ran Zaev tha se sporti është një
mundësi për ndërtimin e shoqërisë
tolerante. “Prania në hapjen e çdo
evenimenti sportive më jep një kë-
naqësi të veçantë sepse në çdo rast
të tillë shoh një motiv shtesë për
qeverinë që unë drejtoj që të jetë ë
përkushtuar për shëndetin e qyte-
tarëve përmes avancimit aktiv si

dhe pasurimit të politikave sportive.
Për ne si qeveri, por edhe si njerëz,
parasëgjithash zhvillimi i sportit
është arma kryesore me të cilën
duam që ta ruajmë shëndetin e qy-
tetarëve të të gjitha moshave, gru-
peve sociale në të gjitha zonat.
Sporti ka një rol të rëndësishëm në
nxitjen e ndërveprimit social , në
ndërtimin komuniteteve të hapura
dhe tolerante të cilat bëjnë një sho-
qëri të përbashkët një shoqëri për të
gjithë”, tha Zaev. Duke filluar nga
dita e premte sallat sportive në Ko-
munën e Tetovës do të jetë të stërm-
bushura përplot nxënës me energji
dhe elan garues ku nxënësit e shkol-
lave të mesme do të garojnë në

hendboll, basketboll, futsall dhe
futboll çdo ditë prej orës 13:00 deri
në orën 17:00. Ndeshjet finale në
konkurrencën e meshkujve dhe të
femrave janë caktuar për të sh-
tunën. Gjimnaziada organizohet në
bashkëpunim me Federatën e spor-
teve shkollore, Agjencisë për të rinj
dhe sport, Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës dhe Lidhjes së sporteve
të komunës së Tetovës. Duke pasur
parasysh se Federata e sporteve
shkollore të Maqedonisë është anë-
tare e Federatës ndërkombëtare,
ekipet fitimtare të Gjimnaziadës së
sivjetme në Tetovë, do të kenë
mundësi edhe për paraqitje
ndërkombëtare më tutje. (U.H)

Filloi Gjimnaziada në Tetovë

Tetovë, 11 maj - Një nga brendet më të njohu-
ra botërore në sferën e hotelerisë - Hotel Me-
rucure, pjesa e grupacionit Accor, hotelet e të
cilit janë të shpërndarë në më shumë se 100
vende në botë, prej mbrëmë ka filluar me
punë në Tetovë. Bëhet fjalë për një investim
rreth 8 milionë euro, ndërsa gjithsej numri i
të punësuarve është 80. Hotel Mercure zyr-
tarisht është hapur mbrëmë me një manife-
stim solemn me përplot mysafir duke filluar
nga kryeministri, përfaqësues të partive po-
litike, zyrtarë të pushtetit lokal, përfaqësues
të odave ekonomike në Maqedonisë, Ba-
shkësisë Fetare e kështu me radhë. Për inve-
stitorin, Shefki Idrizi, ky investim do të
mundësojë që vendet në Malin Sharr të jenë
pjesë të eksplorueshme për turistët. Irek Vel-
govski, nënkryetari i bordit drejtues të gru-
pacionit Orbis, grupacionit më të madh ho-
telerik në Poloni, tha se me këtë investim
Tetova bëhet pjesë e hartës botërore turi-
stike. Fjalë përshëndetëse para të prani-
shmëve kishte edhe kryeministri Zoran Zaev,
i cili theksoi rëndësinë e investimeve për të
përmirësuar gjendjen ekonomike në vend.
“Investimi juaj krijon kushte dhe potencial
që qyteti i Tetovës të shndërrohet në një de-
stinacion atraktiv turistik. Investimet e reja
janë vlerë e re në zhvillimin e ekonomisë.
Investimi juaj paraqet vlerë për qytetin e Te-
tovës dhe për Republikën e Maqedonisë. Kjo
do të thotë se klima e biznesit po stabili-
zohet dhe hapen perspektiva për më shumë
investime”, tha Zaev. Hapja e vendeve të
punës është një problem më pak për poli-
tikanët, tha në fjalën e tij lideri I BDI-së Ali
Ahmeti, gjatë ceremonisë së hapjes së hote-
lit Mercure në Tetovë. (U.H)

NË QERSHOR FILLON RRËNIMI I TRE OBJEKTEVE

Hapi i parë për
Bllagoja Toskën 

Banorët disa herë kanë thënë se janë të gatshëm
të bëjnë marrëveshje me Komunën për
kompensim, por edhe ata disa herë janë shprehur
skeptik rreth seriozitetit të Komunës për të
realizuar deri në fund këtë projekt, i cili gjithsesi,
sipas autoriteteve të Komunës së Tetovës, ka kosto
të lartë për realizim ngase janë rreth 20 objekte që
duhet të rrihen dhe kompensohen

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

Koha

Fillon me punë
hoteli Mercure 
në Tetovë
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SH
pesh gazetarët janë
të dëshpëruar dhe
frustruar kur duhet
të trajtojnë tema

"bajate". A s’është bajate ndonjë
temë e cila si një bukë me afat të ska-
duar vjen e përsëritet saherë që t’i
kujtohet dikujt? Ndër ato tema të ci-
lat, pavarësisht nëse janë të palezet-
shme ose jo, që e ngarkojnë ambien-
tin politik, janë teoritë e
konspiracionit dhe loja e spiunëve
në politikë. Zaevi është njeri i Ame-
rikës, Gruevski është i Rusisë, Hashi-
mi është i Francës dhe i Beogradit,
Rama i Erdoganit...Alia "me tapi"
i...Populli thotë "ku ka tym, nuk është
pa gjë"(dikush më drejtpërdrejtë e
kupton versionin serb të kësaj thë-
nie: "gde ima dima, ima i vatre"...),
prandaj dhe ngopet me këso rrëfi-
mesh sepse "edhe sikur pak të ketë të
vërtetë nga ajo që flitet, mjafton...".

TEZAT QË I HA PAZARI...
Kur kujton se këto gjëra humbin

intensitet dhe nuk ka kush t’i përfolë,
të rishfaqet dikush në publik, siç bëri
para pak kohësh një personazh
shumë i përfolur ndër vite, lider i një
armate e cila kërcënohej gjithandej,
nga Kosova e gjer në Maqedoni,
madje duke ua shtuar shpresat
shumë shqiptarëve të dëshpëruar se
pikërisht kjo armatë do ta bënte ba-
shkimin e të gjitha trojeve shqiptare.
U përfol ndërkohë për krijimin edhe
të një subjekti të ri, në kohën kur sh-
qiptarët e Maqedonisë s’dinë ku t’i
çojnë jo pak subjektet që i kanë tash,
dhe na u paraqit me një "bombë", siç
preferojnë t’i quajnë portalet dekla-
ratat e mëdha e të pamatura. Ai na
paska "dëshmi" se si Branko Cër-
venkovski dhe Ali Ahmeti na e pa-
skan kurdisur konfliktin e 2001-shës!

Pra, hiq më pak e hiq më shumë,
drejtoi gishtin ndaj liderit të BDI-së
dhe ish-komandantit të UÇK-së.
Logjikisht i bie që këta dy të kenë
qenë në do lëvizje të mëhershme që
i organizuan rezistencat në Kosovë
dhe Maqedoni dhe Luginë të Pre-
shevës, por kjo nuk i pengoi që ta
hedhë në ajër "bombë". 

Do të thoshim mungesë inven-
ce, sepse asgjë e re s’ka thënë që
s‘është thënë, por dhe një naivitet
për dikë që pretendon se merret me
çështjet e mëdha të kombit. E para,
s’ka asgjë inventive, sepse ka një
dekadë e gjysmë pas konfliktit që e
dëgjojmë ta thotë dikush se lufta e
vitit 2001 është e "finguar", por këtë
më së shumti e kemi dëgjuar nga
qarqet nacionaliste maqedonase
dhe çudit se si një veprimtar i çë-
shtjes kombëtare shqiptare u gjet
në një pikë bashkë me ta! E dyta, nai-
viteti, shkon me besimin se me këso
tezash mund ta kthejë vëmendjen e
publikut i, cili tashmë është ngopur
me teori konspiracionesh dhe nuk i
bëjnë më përshtypje. Në këtë kon-
tekst më e palogjikshmja është se
duke dashur që të përbaltin dikë me
qëllim që të ngrisin vetveten, ata
harrojnë faktin se kështu devalvojnë
ato vlera në emër të së cilave flasin,
devalvojnë edhe ato lëvizje historike
të cilat kishin për qëllim realizimin e
synimeve historike të shqiptarëve.
Por, siç shihet, shumëkush nuk
denjon që këtë lloj akuzash ta vë në
shërbim të qëllimit, për të kompen-
suar mungesën e ideve apo vizionit
por dhe të potencës politike. Dhe kur
nuk kanë se çka të ofrojnë të re, e
kanë formulën "profitabile": sulmet
ndaj atyre që duan t’ua zënë vendin
me "mëlmesën" që sipas tyre e ha pa-
zari, me teori konspiracioni. Cak i kë-

tij lloji të sulmeve BDI-ja dhe lideri i
saj kanë qenë që nga themelimi, dhe
për çudi, përgjigja të shpeshtën ka
qenë befasuese: BDI-ja dhe lideri i
saj zgjodhën një rrugë tjetër, atë të
"predikimit" të platformës së vet po-
litike, pa u marrë me kritikuesit. Re-
zultati i këtyre dy strategjive dihet:
"sulmuesit" ishin dhe kanë mbetur
në opozitë, "predikuesit" janë sot e
kësaj dite në pushtet. 

Nuk dua që lexuesit të krijojnë
percepcion të gabuar se nuk duhet të
dikush të kritikohen për dështimet
politike. E kam fjalën për atë lloj sul-
mesh ku përdoren sajesa të cilat
s’kanë lidhje me ushtrimin e pushte-
tit ose veprimtarinë politike. Shpesh
shkelen edhe normat e etikës, pri-
shen miqësi shumëvjeçare vetëm e
vetëm të nxijnë atë që u pengon për
të arritur ndonjë objektiv... Ju kuj-
tohet para nja 10-12 vitesh kur lindi
një subjekt i ri politik të cilit sot ia
kemi harruar emrin? Në krye të tij
ishte një bashkëveprimtar i Ali Ah-
metit. 

Në vend se ai të ishte në partinë
e shokut të të gjitha lëvizjeve, që do
të ishte e logjikshme, ai bëri subjekt
të vetin dhe u rreshtuar në koalicion
me partinë e vetme serioze oponen-
te të BDI-së, PDSH-në. Çka nuk tha
për shokun e vet, dhe me këtë mi-
sion të kryer, si shpërblim pati hyrjen
në qeveri, por kur plasi sherri, u flak
si një limon i shtrydhur. Përpjekjet
tjera për t’u rimëkëmbur asnjëherë
nuk patën sukses, ai u defaktorizua
pasi kreu "misionin". Mbeti sot e kësaj
dite përshtypja e shëmtuar që la një
veprimtar që u kyç në politikë duke
përbaltur ish bashkëveprimtarë të
tij, dhe u shfrytëzua si një mashë që
dikush tjetër të mos i djegë vetë
duart.

"SPINUNËT" SI IMERI, ARBËRI,
HASHIMI, ALIA...

Në këtë përbaltje të oponentëve
politikë, mënyra më e parapëlqyer ka
qenë goditja nëpërmjet teorive të
konspiracioni dhe fakteve shpesh të
sajuara për bashkëpunim të akëcilit
me shërbimet sekrete. Edhe historia
e përçarjeve ndër shqiptarët lindi me
këtë diskurs, kur udhëheqësinë e
PPD-së, duke përfshirë edhe Nevzat
Halilin, të cilit askush nuk mund t’ia
mohojë bagazhin patriotik, ATSH-ja
dhe TVSH-ja i shpallën tradhtarë dhe
puthadorë. Ndoshta skenën politike
të shqiptarëve në ato vite(fillimi i 90-
tave) i nevojitej një dinamikë tjetër,
denigrimi i personalitetit me sajesa
ishte e dëmshme edhe në periudhën
pasi përçarja rezultoi me dy subjekte
të forta(PPD dhe PPDSH). Një lideri
tjetër të PPD-së, Imer Imerit, vite më
pas, disa media të Shqipërisë, me
ndihmën e subjektit oponent, ia nxo-
ri në shtyp dokumente "bashkëpuni-
mi" me ish shërbimet sekrete, edhe
pse gëzonte reputacionin e një pa-
trioti dhe kishte qenë i persekutuar.
Përgjigja e PPD-së ka qenë me
kundërakuzat që asnjëherë nuk janë
dëshmuar, por që shumëkush ende u
beson, se pikërisht dyshja Xhaferi-
Thaçi janë të instrumentalizuar nga
shërbimet për të përçarë shqiptarë
dhe dobësuar forcën tyre politike.
Edhe sot e kësaj dite ka të tillë që janë
"të sigurt" në këtë dhe kohë pas kohe,
do të botohet ndonjë tekst kundër
Arbër Xhaferit, si "njeri i Beogradit",
madje duke i veshur edhe akuza
makabre(edhe një teori konspiracio-
ni!) si ajo për vrasjen e Fehmi Aganit
në vitin 1999! 

Përse "loja e spiunëve" i tërhiqte
partitë? Ndoshta për shkak të indok-
trinimit të skajshëm të anëtarësisë

Përse "loja e
spiunëve" i
tërhiqte partitë?
Ndoshta për
shkak të
indoktrinimit të
skajshëm të
anëtarësisë së
vet me tradhtarë,
tradhti..., të
cilave u nevojitej
vetëm edhe një
element: akuza
për
bashkëpunim me
shërbimet, si një
"rrjedhojë
logjike. Nuk
mund të
përjashtohet në
mënyrë absolute
që në realitet dhe
mund të ketë
ndonjë që edhe
të jetë përfshirë
në rrjetin e
shërbimeve apo
shema
konspirative, por
aq shumë
tradhtarë e
spiunë në skenën
politike
shqiptare, pa
ndonjë dëshmi,
nuk është e
shëndetshme,
apo jo!?

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

"Goditje të ulëta", 
"teori konspirative" e "lojë spiunësh" Nga 

Daut DAUTI
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S
ë këtë shkrim do përpiqem
prapë të tregoj sa më thje-
sht marrëdhënien që kemi
ne me organin tonë kapital

- trurin! Vet fjalia është disi para-
doksale pasi shumica jonë e sheh
trurin si një njësi të vetme, si një
organ që shumë herë na ka në
dorë, që pavarësisht “se ne nuk
duam, është truri që na ngacmon”!

Është pikërisht nga ky pohim i
hasur shpesh ku gjeni shpjegimin
për shprehjen: është pasojë nga
truri ynë. Truri është një organ
tepër kompleks, madje më kom-
pleksi i qenies njerëzore. Shken-
cat e trurit janë të ndara në disa
fusha, secila prej tyre e komplikuar
që studion një varg raportesh të
Zonave të Trurit! Pra kjo do të
thotë që Truri nuk duhet parë si
një dhe i vetëm, duhen ditur zonat
e tij, në mënyrë që të jemi të aftë të
dominojmë trurin tonë. A është e
mundur kjo? 24 orë në 24! Truri
është i pajisur me gjithë mekaniz-
mat e duhur, por situata të jasht-
me të cilat i përçojnë Trurit pre-
sion, tension, ankth, bëjnë që ne të
“humbasim kontrollin e trurit”.

Nuk i referohem rasteve kur
kemi të bëjmë me anomali fizike
që derivojnë dhe shkaktojnë
gjendje klinike, por po flas për in-
dividë me Tru totalisht të shëndo-
shë që marrin vendime të gabua-
ra, vendime të cilat ndikojnë në
uljen e cilësisë së jetës. Kur kam
qenë ende student, pa u bërë neu-
rolog, gjithnjë mendoja se Truri
duhet parë si një lloj muskuli që ka
nevojë të stërvitet! Sigurisht që
mësova shumë për Trurin gjithë
këto vite por metafora e “Muskulit
që do stërvitje” nuk më ndryshoi!

Shikoni t’ju jap një krahasim
që mendoj se do të ndihmojë të
jem më i kuptueshëm: Ushtria Ki-
neze ka numrin më të madh të
ushtarëve në botë: shifra e fundit
zyrtare flet për rreth 2 milion ush-
tarë. Kina ka ushtarë më shumë se

sa gjithë popullsia e Maqedonisë.
Mirëpo ushtria më e fortë në botë
është ajo e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës!

Pse ndodh kjo? Sepse unë
mendoj që amerikanët dinë të
stërvitin më mirë Trurin e tyre!
Ndërkohë si amerikanët që Zoti i
bekoftë, rusët, kinezët, shqiptarët,
maqedonasit, kanë një shifër të
barabartë neuronesh në Trurin e
tyre, por diferenca është se kush
dominon më mirë ushtritë e neu-
roneve të cilat, potencoj, janë të
barabarta! Ne këtu në shtetin tonë
jemi të rrethuar nga njerëz që
duan  thashetheme, jemi të
rrethuar nga krime politike që ka
njerëz që i duan, nga varfëri që ka
njerëz që e duan, për ndryshe Tru-
ri i tyre, ai Truri Social që e dua aq
shumë, do kishte reaguar.

Në të njëjtën kohë që konsta-
toj këtë fakt, di që ka dhe mijëra in-
dividë që nuk pajtohen me këtë
gjendje, si personalisht ashtu dhe
kolektivisht. Nuk pajtohen por
ndjehen të pafuqishëm për të
ndryshuar diçka. Truri i tyre është
i strukur në pamundësi, në iner-
cion, në dorëzim dhe pësim...

Ata e dinë që nuk është e
drejtë, perceptojnë por nuk rea-
gojnë. Është frikë e justifikuesh-
me që frenon aksionet e tyre por
kjo frikë është edhe një mal rëre
nëse një moment arrijnë ta domi-
nojnë. Shmangia e frikës pastron
arsyen, arsyeja e shëndoshë është
pikërisht Çelësi Ideal! Truri ynë
është një organ që ka harmoni të
jashtëzakonshme midis departa-
menteve të tij. Si një shtet perfekt
ai është i ndarë në ministri, depar-
tamente, drejtori e zyra, ku të
gjithë punojnë për të zbatuar
urdhrat që ju japim ne vet!

Për shembull, a e dini se çfarë
është Korteksi cerebral? Korteksi
Cerebral është shtresa që mbulon
Trurin e madh, shtresa e supreme
e tij, është “zyra” ku shqyrtohen të

gjitha informacionet që ne mar-
rim, është dhe “gjykata” ku mar-
rim vendime.

Në këtë vend (korteksi cere-
bral) ka seksione të veçanta të cilët
janë përgjegjës për veprime të
veçanta. Kur kujtojmë ngjarje të
së shkuarës të depozituara në me-
morien tonë, kur kthejmë
përgjigje për pyetje të caktuara,
vëmë në përdorim lobet frontale
të korteksit tonë. Ndërkohë që lo-
bet oksipitale janë përkthyesit
tanë, ata na sjellin në gjuhë të kup-
tueshme informacionin mbi
pamjet, ndërsa lobet temporale
na servojnë informacionet mbi
tingujt dhe zërat. A duam ne të
shikojmë apo dëgjojmë ende për
padrejtësi?!

A duam ne të përçojmë me-
sazhe si: 

Babë, kam vendosur të lar-
gohem nga vendi dhe të gjej punë
në Zvicër, Gjermani apo Kanada...

Nuk më punësojnë se nuk jam
me partinë e tyre...

Më vdiq fëmija se nuk kisha
para për mjekim...

Është kriminel po nuk i bëjnë
asgjë se ka krahët e fortë në qeve-
ri...

E dhjetëra e qindra pamje të
rënda që shoqërojnë ditën tonë
dhe e kushtëzojnë lumturinë
tonë?

Jo! Sepse këto mesazhe shkak-
tojnë dhimbje, ankth, depresion!
Cila është zgjidhja? Ndryshimi i
këtyre të dhënave! Ne i kemi të
gjitha mundësitë për të ndryshuar
atë që nuk na pëlqen! Truri anor-
mal i një krimineli është shumë
më i dobët se sa truri ynë që jemi
njerëz të shëndetshëm!

Fakti që ne ndjehemi të revol-
tuar nga aksionet e tyre nuk duhet
të na bëj inferiorë, përkundrazi, ne
jemi superiorë! Është kaq e thje-
shtë sa po edhe aq e vërtetë! Pen-
gesat e tmerrshme që i vendosim
vetes janë vetëm iluzione! Mos

harroni që jemi ne që mund të
marrim vendimin e protestës, ven-
dimin e ndryshimit, vendimin e
barazisë, vendimin e drejtësisë,
vendimin e paqes, vendimin e
lumturisë!

Jemi vetëm ne që kemi në dorë
të ndryshojmë jetën tonë! Duke
synuar sa më shumë lumturinë ko-
lektive, pasi fuqimisht besoj se pa
lumturi kolektive nuk ka dhe nuk
do të ketë në asnjë epokë lumturi
individuale. Truri vetëm pret të
përdoret nga Ju! Është ushtria më
e fuqishme në botë, diferenca
është çfarë strategjie përdorim për
ta vënë në aksion! Synoni paqen e
lumturinë kolektive përditë, do
shikoni ndryshimin patjetër. 50-
70 % e dhimbjes fizike që ne
ndjejmë është vetëm pasojë e
stresit, stresi është i evitueshëm
nëse luftohen faktorët e tij!

Është e thjeshtë për të gjithë
ne që kemi 100 miliardë neurone!
Mjafton që sinapset të çojnë
pamjen dhe tingullin e një realite-
ti që na çon drejt Lumturisë, reali-
tet që e bëjmë vetëm ne!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Fakti që ne
ndjehemi të
revoltuar nga
aksionet e tyre nuk
duhet të na bëj
inferiorë,
përkundrazi, ne
jemi superiorë!
Është kaq e
thjeshtë sa po
edhe aq e vërtetë!
Pengesat e
tmerrshme që i
vendosim vetes
janë vetëm
iluzione! Mos
harroni që jemi ne
që mund të
marrim vendimin
e protestës,
vendimin e
ndryshimit,
vendimin e
barazisë, vendimin
e drejtësisë,
vendimin e paqes,
vendimin e
lumturisë...

KORTEKSI CEREBRAL Nga
Dr.Arben TARAVARI

së vet me tradhtarë e tradhti..., të
cilave u nevojitej vetëm edhe një
element: akuza për bashkëpunim
me shërbimet, si një "rrjedhojë
logjike". Përherë do të gjenden
njerëz që lehtësisht do të kapen
në këtë grep. Në kohën kur isha
anëtar i Komisionit të lustracionit,
"valëvitja" me dokumente të shër-
bimeve u rrishfaq, tash për ata që
kishin udhëhequr një rezistencë
luftarake në vitin 2001 dhe që
ishin tash në pushtet, prej nga
"ndryshe" nuk mund t’i hiqte nga
pushteti ose t’ua rrënojë imazhin
me ballafaqim "normal" pluralist
në skenën politike. Rashomonia e
atyre dokumenteve nuk përkonte
me asnjë logjikë të shëndoshë, se-
pse nuk ka përgjigje si është e
mundur që dikush të ketë qenë
"bashkëpunëtor i shërbimeve të
Beogradit" dhe njëkohësisht të
ketë organizuar luftën në Ko-
sovë(pra kundër Beogradit) dhe ta
pavarësojë Kosovën, të çojë popul-
lin në Luginë të Preshevës dhe në
Maqedoni të detyrojë një shtet për
një marrëveshje politike...E njëj-
ta gjë u ndodh sot edhe udhëhe-
qësve kosovarë, të cilët ndoshta
kanë dështime në paqe, por të
kenë qenë bashkëpunëtorë të
Beogradit dhe t’ia kenë shkëputur
Kosovën Serbisë, janë gjëra që nuk
shkojnë bashkë, apo jo? Por, duke
mos gjetur kauza të mjaftueshme
kundër oponentëve, partitë dhe
mediat shpesh "rrëfimet e spiunë-
ve" i përdorin si një formulë
magjike për t’i rënduar kundërsh-
tarët e tyre më shumë se me çdo
akuzë tjetër. Ata që u besojnë këty-
re sajesave, e kanë vështirë të
gjejnë përgjigje në pyetjet: si
mundet të rrjedhin këso doku-
mentesh nga shërbimet e Beogra-
dit dhe të bien në duart e medias
ose partive shqiptare dhe e dyta, a
mund t’u besohet qarqeve që i
prezantojnë medialisht ato, si bie
fjala, rrëfimet e ush-UDB-ashëve
dhe aventurieristëve si Xhejms
Bonda, në emisionet e Vasko Evto-
vit(Bozhidar Spasiqi, Jugosllav Pe-
trushiq...). Këndej shqiptarë e ur-
rejnë Evtovin për diskursin
manipulativ dhe urrejtjen pato-
logjike ndaj shqiptarëve, ndërkaq
u besojnë rrëfimeve që prezanton
ndonjë ish-UDB-ash, kur prej ae-
roplani shihet prapavija për të
krijuar konfuzione te opinioni pu-
blik.

Nuk mund të përjashtohet në
mënyrë absolute që në realitet
dhe mund të ketë ndonjë që edhe
të jetë përfshirë në rrjetin e shërbi-
meve apo shema konspirative, por
aq shumë tradhtarë e spiunë në
skenën politike shqiptare, pa
ndonjë dëshmi, nuk është e shën-
detshme, apo jo!? Ndërkaq ai që
mund t’i ketë dëshmitë për një lloj
përfshirjeje të këtillë, mund të jetë
edhe më i afërt me ato struktura!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)



shtojcë enigmatike e fundjavësshtojcë enigmatike e fundjavës



DALLIMET

VIZATIMI

LABIRINTI

Mini KENKEN

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.

Mjete shkollore!
Figurat gjeometrike përfaqësojnë 
shkronja. Zëvendësoni ato dhe do 

të gjeni pesë kafshë!

Ndihmë: Zgjidhjet janë rradhitur sipas alfabetit
Janë përdorur 16 shkronja, prej të cilëve 4 zanore.

FIGERMA (lexoni me objekte)
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ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

MOSBARAZIMI

 
NONOGRAMI

KENKEN

KRIPTOGRAMI
"numri i njëjtë - shkronja e 

njëjtë"

MOZAIKU
Fjalë e urtë

6 7 7 6 6 5

6 5  

6

4 6

6 4 4

4

6 4

4

6 6 7

6 4 6

5 4

4

6

5 6

Fjalët e dhëna mëposhtë 
shënoni në fjalëkryq.

Në fund do t'ju mbeten tre 
fjalë të papërdorura.

Nëse i radhitni do të fitoni një 
fjalë të urtë.

4 shkronja
ELBI, ETIK, GJUHA, KRAP, 
MUZË, OKSA, RRIPI, UGUR, 
ZËRI, ZIEN

5 shkronja
ENKAS, BALOSH, SAMIT, 
SHURUP

6 shkronja
ANARKI, BAMAKO, BASHKON, 
EPILOG, EPOKAL, KALAJA, 
KILOVAT, KOMBIN, KOPEJA, 
KRIMBI, LËKURË, PROLOG, 
STENDË, SHKËMBI, OGURZI, 
UNAZOR

7 shkronja
JATAGAN, PETRITI, PURITAN

12 13

16

Horizontalisht
 
6 horiz. 8 horiz.
2 vertik.

Vertikalisht:
2 vertik.

1 horiz.

13 vertik.

15 horiz.

8 horiz. 14 horizont.

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

 

VIZATIMI

SUDOKU ">"NONOGRAMI ARUKONEMOSBARAZIMI

KAKURO

SUDOKU

MENSUR
MAMUTI

AFTËSI 
E KUFIZUAR,

PAZOTËSI
PUNËTORI
E PIKTORIT

POSTOJ
SËRISH

AI QË KA
IMUNITET

SHENJA
MUZIKORE

LLOJ
BIRRE

QYTET NË 
HOLANDË

KOHA
E LIRË

ENVER
IDRIZI

ISHULL 
NË POLINEZINË 

FRANCEZE
JODIELEMENT

KIMIK

DETAR
MARINAR

NEVOJA 
PËR UJË

-------------------------
KROMOZOME TË 
TRASHËGIMISËETJA

DEGË 
E GJUHËSISË 
QË STUDION 

PREJARDHJEN 
E FJALËVEETIMOLOGJIA

SUEDIA
--------------------------

IDEOLOGJIKES
 PËRFAQËSUES 

I POPULLIT 
NË ARLAMENT
(SH. PASHQ.)DEPUTETE

KËNGË SHUMË 
E PËLQYER

--------------------------
NDALIM I REGT. 
ME NJË SHTETHIT

ÇIÇOLINA,STALER
--------------------------
UDHËHEQËSI I 

BESËLIDHJES SË 
LEZHËS, GOLEMIILONAENEIDA
MOISIKREMTET

EMRI ORIGJINAL 
I JUSUF ISLAMIT,

TIVENSKETMODBIO
BANORË
TË AZISË

RUMANIA
-------------------------

FILLIMET,
STARTETR

FSHAT 
NË LIKOVË

--------------------------
KUNGULL UJËSORIZARARA

NISJETMARKEZ
TONIN

ULDEDAJTU
EKSPLORUESI 
DANEZ, VITUS 
(NGUSHTICA)

--------------------------
MËSUES (ARAB.)BERINGU

ITALIA
--------------------------

KUNJI
DJEM 

ME TEN TË ZIESMERËGO
HEKTAR

--------------------------
KËNGËTARI

KOSOVAR, LUANHA
FUTBOLLISTI 

XHAKA,
(SHQ.)TAULANTI

BUF
-------------------------

LUMË NË 
NORMANDI, 

FRANCËHUT
KOHA
E LIRË

VËLLAU I AINIT 
(KABILI)

-------------------------
SHIFËRKAINI

AKTORJA AMERI-
KANE, FAROU

--------------------------
KOCKË NË KO-

KËN E KAFSHËSMIA
Ë

--------------------------
KLUB
GREKË

PJESË 
E ÇATISËKULM

TEPRICA, 
KUSURI

--------------------------
TH. N.MBETJA

TENESINI
(ELEMENT 
KIMIK 117)

OZONI
O

ITALIA
-------------------------

SPANJAI
VENDET KU THE-

RIN BAGËTINË
--------------------------

AUSTRIATHERTORET
MOHIMI

I NJË LAJMIDEMANTI
GRINDAVEC, 

I PRAPËNAKS

e hijezuar

“numri i njëjtë-shkronja e 
njëjtë”

rebusit anagramit

SKANDI I KOMBINUAR

Rebusi Anagrami

1

231

4567

538910310

411141032

71381213

31413

1211

KENKEN

KRIPTOGRAMI

FSHEHËSIRA

FSHEHËSIRA

MINI KENKEN

MOZAIKU - Fjalë e urtë

677665

65 

6

46

644

4

64

4

667

646

54

4

6

56

ZGJIDHJA: Gjuha bashkon kombin

tj fl

oa

a

e

a

oa r

s

r

m

lp

lb

g

Mjete shkollore!

i

ii

FIGERMA
(lexoni me objekte)

çnta

1213

16

NUMËRKRYQI

MENSUR
MAMUTI

AFTËSI 
E KUFIZUAR,

PAZOTËSI
PUNËTORI
E PIKTORIT

POSTOJ
SËRISH

AI QË KA
IMUNITET

SHENJA
MUZIKORE

LLOJ
BIRRE

QYTET NË 
HOLANDË

KOHA
E LIRË

ENVER
IDRIZI

ISHULL 
NË POLINEZINË 

FRANCEZE
JODI ELEMENT

KIMIK

DETAR

NEVOJA 
PËR UJË

-------------------------
KROMOZOME TË 
TRASHËGIMISË

DEGË 
E GJUHËSISË 
QË STUDION 

PREJARDHJEN 
E FJALËVE

SUEDIA
--------------------------

IDEOLOGJIKE

 PËRFAQËSUES 
I POPULLIT 

NË ARLAMENT
(SH. PASHQ.)

KËNGË SHUMË 
E PËLQYER

--------------------------
NDALIM I REGT. 
ME NJË SHTET

ÇIÇOLINA,STALER
--------------------------
UDHËHEQËSI I 

BESËLIDHJES SË 
LEZHËS, GOLEMI

M
EMRI ORIGJINAL 
I JUSUF ISLAMIT,

TIVENS
BANORË
TË AZISË

RUMANIA
-------------------------

FILLIMET,
STARTET

FSHAT 
NË LIKOVË

--------------------------
KUNGULL UJËS

N
TONIN

ULDEDAJ

EKSPLORUESI 
DANEZ, VITUS 
(NGUSHTICA)

--------------------------
MËSUES (ARAB.)

ITALIA
--------------------------

KUNJ

DJEM 
ME TEN TË ZI

HEKTAR
--------------------------

KËNGËTARI
KOSOVAR, LUAN

FUTBOLLISTI 
XHAKA,
(SHQ.)

BUF
-------------------------

LUMË NË 
NORMANDI, 

FRANCË

KOHA
E LIRË

VËLLAU I AINIT 
(KABILI)

-------------------------
SHIFËR

AKTORJA AMERI-
KANE, FAROU

--------------------------
KOCKË NË KO-

KËN E KAFSHËS

Ë
--------------------------

KLUB
GREK

PJESË 
E ÇATISË

TEPRICA, 
KUSURI

--------------------------
TH. N.

TENESINI
(ELEMENT 
KIMIK 117)

OZONI
ITALIA

-------------------------
SPANJA

VENDET KU THE-
RIN BAGËTINË

--------------------------
AUSTRIA

MOHIMI
I NJË LAJMI

GRINDAVEC, 
I PRAPË

e hijezuar

“numri i njëjtë-shkronja e 
njëjtë”

rebusit anagramit

SKANDI I KOMBINUAR

RebusiAnagrami

1

2 3 1

4 5 6 7

5 3 8 9 10 3 10

4 1 11 4 10 3 2

7 1 3 8 12 13

3 14 13

12 11
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I sapo ardhuri si kryetar i Parti-
së Socialdemokrate, Shpend Ah-
meti po hetohet nga Prokuroria e
Shtetit për punësime partiake në
Komunën e Prishtinës, gjatë man-
datit të tij të parë, të militantëve të
VV’së pjesë e së cilës ishte deri para
3 muajve. 

Hetimin ndaj Ahmetit e ka
konfirmuar zyra për informim e
Prokurorisë së Shtetit.

“Rasti i Shpend Ahmeti lidhur
me punësimet  në Komunën e Pri-
shtinës, është në fazën e hetimeve
preliminare”, ka thënë të premten
zëdhënësi Ekrem Lutfiu.

Hetimin po e zhvillon Proku-
roria Speciale, pas disa kallëzime-
ve penale që kanë deponuar në
këtë prokurori kundërshtarët poli-
tikë të Ahmetit, vitin e shkuar.

Raportohet se Ahmeti si krye-

tar i Prishtinës, po dyshohet se ka
shkelur ligjin duke punësuar me
kontrata mbi vepër dhjetëra mili-
tantë partiakë të VV’së, pjesë e së
cilës ka qenë deri në janar të këtij
viti.

Megjithatë, PDK’ja, që në gu-
sht të vitit 2017 deponoi në Proku-
rori të Shtetit kallëzimet penale
ndaj qeverisjes së atëhershme Ah-
metit dhe VV’së në Prishtinë pre-
tendonin se deri në 500 ka shkuar
numri i të punësuarve kundërligj-
shëm nga kryetari i Prishtinës, që
vetëm pak muaj më pas fitoi man-
datin e dytë në krye të kryeqytetit.

Pagat mujore me të cilët dy-
shohet se janë paguar këtë mili-
tantë të VV’së, nga Ahmeti si krye-
tar i Komunës së Prishtinës, kanë
variuar nga 250 Euro deri në afro
500 sosh, në muaj.

Prokuroria e Shtetit të premten
nuk ka treguar për Express nëse
Ahmeti është i vetmi subjekt i heti-
mit në fjalë. Sikurse, të njëjtit nuk
kanë treguar nëse kryetari i Prish-
tinës të jetë intervistuar deri më
tani për dyshimet e prokurorisë.

Shpend Ahmeti, në fund të vi-
tit të shkuar ka fituar mandatin e
dytë në krye të Prishtinës, si kandi-
dat i Lëvizjes Vetëvendosje. Vetëm
pak muaj më pas, në fillim të këtij
viti, Ahmeti u largua nga kjo lë-
vizje, me ardhjen në krye të saj të
Albin Kurtit, pas përplasjeve që
çuan në ndarje të kësaj partie po-
litike.

Të mërkurën, Ahmeti u zgjodh
kryetar i PSD’së, pasi ai dhe një
grup ish-deputetësh të VV’së ade-
ruan në partinë socialdemokrate
të Kaqusha Jasharit.

Ahmeti ka thënë se nuk është i
informuar për asnjë hetim që është
duke e bërë Prokuroria e Shtetit.

“S’ka kurfarë hetimi ndaj meje,
nuk jam tu e ditë, nuk po e di
vetëm nëse është i vitit të kaluar
që i kanë dërguar partitë, ata kanë
dërguar një numër të madh kallë-
zimeve, që kanë qenë vitin e ka-
luar, unë jam intervistuar disa herë
por jo si i dyshuar”, ka thënë Ahme-
ti për Insajderin.

Ndërsa zëdhënësi në Prokuro-
rinë e Shtetit, Ekrem Lutfiu ka
thënë se rasti me kryetarin e Ko-
munës së Prishtinës është në fazën
preliminare të hetimeve.

“Rasti i Shpend Ahmeti lidhur
me punësimet  në Komunën e
Prishtinës, është në fazën e heti-
meve preliminare”, ka thënë
shkurt Lutfiu.

Ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, si dhe kryetari i Bashkësinë
Islame të Kosovës, Myftiu Naim
Tërnava, kanë nënshkruar sot
Marrëveshje Bashkëpunimi për
realizimin e rehabilitimit dhe ri-
integrimit të personave të burgo-
sur sipas legjislacionit në fuqi,
njoftton Kosovapress.

Me këtë rast, Tahiri ka shprehur
bindjen se organizimi i ligjërata-
ve fetare për të burgosurit do të
rrit vetëdijen lidhur me rreziqet e
radikalizmi fetar.  

"Përmes ofrimit dhe organizi-

mit të ligjëratave fetare për të bur-
gosurit në institucionet korrektue-
se, besojmë shumë se do të rritet
vetëdija si në mesin e personave
të privuar nga liria, që mbahen në
institucionet korrektuese, ashtu
edhe në institucionet e përfshira
në zbatimin e këtij Memorandu-
mi" ka theksuar Tahiri.   Tahiri po
ashtu ka theksuar se idetë e radika-
lizmit kanë përfshirë gjithë botën,
dhe Kosova nuk ka mbetur imune
nga kjo dukuri. Megjithatë, sipas
Ministrit, numri i pjesëmarrësve
në konfliktet e huaja ka rënë duk-

shëm.  
"Fatmirësisht ka rënë ndje-

shëm numri i qytetarëve të Ko-
sovës që janë pjesë e konflikteve
të huaja, kjo falë edhe angazhimit
institucional për të ndërmarrë
masa konkrete në parandalimin e
këtij fenomeni. Megjithatë, edhe
ata që janë kthyer edhe ata që janë
aktualisht në vuajtje të dënimit,
në esencë janë qytetarë të Kosovës
dhe meritojnë kujdesin tonë" ka
thënë Tahiri. 

Sipas Marrëveshjes, Bashkësia
Islame e Kosovës angazhohet në

sigurimin e ligjëratave fetare nga
Lista e imamëve të BIK-ut e veri-
fikuar në mënyrë të duhur, ndërsa
Ministria e Drejtësisë siguron

hapësirat për mbajtjen e ligjëra-
tave si dhe bënë ofrimin e sigurisë
për zyrtarët fetar gjatë vizitave të
tyre në institucionet korrektuese.

Politikani 
serb që njeh
Kosovën 
Kryetari i Partisë Liberal De-
mokratike të Serbisë (LDP),
Çedomir Jovanoq në tryezën
“Cila është e ardhmja e
marrëdhënieve Kosovë-Serbi”,
ka kritikuar ndalimin e kara-
teisteve kosovar në Serbi.
“Ne bisedojmë me institucio-
net në Prishtinë por karatei-
stet nuk munden të hyjnë në
Serbi për shkak të shtetit qe
përfaqësojnë. Është problem
kur Serbia pranon Sheshelin
dhe askujt nuk do i binte më
keq dhe ky është një problem
në shoqërinë time. Nuk jam i
lumtur për këtë dhe ne sot s’-
mund të llogarisim që do an-
gazhohen të gjithë në proble-
me që vet i kemi formuar”, ka
thënë ai.
Jovanoviq ka shtuar se Kosova
dhe Serbia duhet të vazhdojnë
bisedimet dhe të ballafa-
qohen me problemet.
“Është kënaqësi që jam këtu
me ju në Prishtinë. Kam pasur
rastin të bisedoj me politika-
net dhe të rinjtë që kanë
ardhur në Beograd por jo këtu
në Prishtinë. Kemi gabuar
shumë do të ishte mirë që më
herët Unë nuk jam i lumtur që
nuk ka hapësirë për bisedime
pasi kemi humbur te gjitha
hapësirat për manovra. Shpe-
sh unë kam thënë se në Serbi
se duhet biseduar me Kosovën
dhe të ballafaqohemi me pro-
blemet. E pash intervistën e
Vuçiq e kam përkrahur marrë-
veshjen e Brukselit dhe dialo-
gut është e qartë që kemi
mendime të ndryshme”, ka
thënë Jovanoq.
Çedomir Jovanoviq në këtë
tryezë ka thënë se Kosova dhe
Serbia duhet te vazhdojnë bi-
sedimet dhe të ballafaqohen
me problemet.

Bullgaria duket se e ka marrë
më shumë se seriozisht integri-
min e Ballkanit Perëndimor në
Bashkimin Europian dhe po sh-
frytëzon maksimalisht presi-
dencën e saj të unionit për këtë
qëllim.

Së fundmi, Sofja zyrtare, në
bashkëpunim me konfederatën
më të madhe të sindikatave në
vend,  ka organizuar një tjetër fo-
rum, me temë, të ardhurat në Bal-
lkanin Perëndimor. Ky forum

shihet si një përgatitje për foru-
min e datës 17 Maj.

E ftuar gjatë punimeve të fo-
rumit, ministrja e jashtme e Bul-

lgarisë, Ekaterina Zaharieva u sh-
preh se, përpjekjet e Bullgarisë
për integrimin e Ballkanit nuk do
të marrin fund me presidencën e
unionit, dhe se mbështetja ndaj
këtyre vendeve do të jetë afat-
gjatë. Sipas saj, fokusi ndaj Bal-
lkanit Perëndimor do të jetë ar-
ritja më e madhe e presidencës
bullgare. Ndër të tjera, ajo shtoi
se, samiti historik i 17 Majit do të
bëhet traditë, pasi planifikohet që
të mbahet çdo dy vite. Edhe Kroa-

cia është angazhuar që të mbajë
një forum të nivelit të lartë me
Ballkanin Perëndimor gjatë Presi-
dencës së saj, në 6-mujorin e parë
të 2020.

Sa i përket temës kryesore të
forumit të Sofjes, Zaharieva nën-
vizoi faktin se, rritja e mirëqenies
së qytetarëve në rajon, dhe krye-
sisht të ardhurat e tyre janë
thelbësore për integrimin. Për
këtë duhen reformat, shtoi ajo./
ScanTv.

Hoxhallarët do të ligjërojnë në burgjet e Kosovës

Bullgaria mbështet fuqishëm Ballkanin Perendimor

Prokuroria Speciale 
po e heton Shpend Ahmetin



17GLOBI
Koha, e shtunë 12 maj, 2018 

Ministrit të Kanadasë i ka
ndodh një gjë e pazakontë në aero-
portin e Detroitit. Atij i ishte
kërkuar të heq kapelën që është
simbol i besimit sikh. Në këtë pikë,
ministri i inovacionit, shkencës dhe
zhvillimit ekonomik të Kanadasë,
Navdeep Bains u detyra të bëntë
diçka që nuk e kishte bërë më parë
– ai nxorri pasaportën diplomatike.
Brains e përshkroi këtë ngjarje, e
cila kishte ndodhur në prill të vitit
2017, në një intervistë të publikuar
të enjten në gazetën elektronike
“La Presse”.

“Kam kaluar nëpër të gjitha
kontrollohet e sigurisë pa zbuluar

se ushtrojë punën e ministrit”, tha
ai. “E bëra me vetëdije, siç është në
zakonin tim, të kuptoj më mirë se si
ia kalojnë njerëzit e zakonshëm,
kur ata kanë vështirësi t’i ba-
shkohen njerëzve me pozita zyrta-
re”. Pas incidentit, zyrtarët në Otava
biseduan me ambasadën amerika-
ne atje, si dhe me zyrtarët në Ua-
shington. Zyrtarët me Administri-
min e Sigurisë së Transportit dhe
Departamentin e Sigurisë Kombë-
tare i kërkuan falje në Kanada në
emër të qeverisë amerikane, rapor-
ton “CNN”, transmeton Periskopi.

Bains tha se kur fillonin proce-
durat e detektorit metal ai e kishte

kaluar pa problem, por siguria i ki-
shte kërkuar të heq kapelën e tij
për shkaqe sigurie. “Unë i pyeta,
përse duhet ta heqi kapelën kur de-
tektori ka punuar mirë”, tha ai. “Si
sik, veshja e kësaj kapele konside-
rohet si një nga veprat më të be-

sueshme për një person të besimit
dhe jam krenar që përfaqësoj ba-
shkësinë time. Për fat të keq këto
lloje të incidenteve ndodhin kohë
pas kohe në mënyrë të veçantë tek
minoritetet. Por ajo kurrë nuk
duhet të bëhet një normë”, shtoi ai.

Diku në lindje të Mesdheut,
“USS Harry S. Truman”, një prej 11
aeroplanmbajtëseve gjigante të
marinës amerikane, tregon mu-
skujt, me destinacion kryesor Shte-
tin Islamik në Siri. Ky qytet lun-
drues me motor bërthamor, që
peshon më shumë se 95 000 tonë
dhe me 70 avionë luftarakë “Super
hornet f-18”, ka ardhur në prill nga
baza Norfolk në Virxhinia, në krye
të një grupi sulmues të përbërë
nga katër destrojerë dhe një kryqë-
zor. Marina amerikane ka njoftuar
se ajo kishte filluar më 3 maj mi-

sione në mbështetje të operacionit
ndërkombëtar “Inherent Resolve”
për të luftuar kundër Shtetit Isla-
mik në Siri, por pa dhënë më
shumë detaje. E gjatë 333 metra,
gati sa qiellgërvishtësja “Empire
State Building”, ura e fluturimeve
ngjason me një ylber. Marinarët,
të veshur me bluza dhe xhupa pa
mëngë, secili ka ngjyrën e tij në
këtë mekanizëm që duhet të jetë
perfekt përballë rreziqeve. Ata me
ngjyrë lejla furnizojnë avionët, ata
me të kuqe ngarkojnë bombat dhe
municionet, ata me të gjelbër janë

të ngarkuar me mirëmbajtjen,
ndrërsa ata me të verdhë mbikëqy-
rin lëshimin dhe rekuperimin e
pajisjeve. Ata mund të ngrenë në
ajër avionë çdo 40 sekonda ditën
dhe çdo 60 sekonda natën. 

Nën pistën e avionëve ndodhet
një ”qytet i vogël” me më shumë
se 5 500 persona, ku shumë prej
tyre po zhvillojnë misionin  e parë.
Pas oresh të tëra pune, që mund
të arrijnë edhe në 12 orë, marinarët
shlodhen duke parë filma, duke
luajtur videolojëra ose duke vaj-
tur në palestër. Ekuipazhi ka
gjithashtu të drejtën që të zhvil-
lojë kurse fitnes, mbrëmje ka-
raoke, të luajnë me “Lego” dhe të
shohin televizor. Në fund është
ushqimi, çdo ditë 17 000 vakte da-
lin nga shtatë kuzhina.

Deputetët
polakë  votojnë
për zvogëlimin
e pagës
Parlamenti polak votoi dje një
reduktim prej 20% të pagave të
deputetëve për të ndaluar avan-
cimin e skandalit të shkaktuar
si pasojë e shpërblimeve të
mëdha që qeveria konservatore
i akordoi vetes, transmeton
ATSH. Projektligji, që përfshin
460 anëtarë të Dhomës së Ulët
të senatorëve, u miratua nga
240 deputetë të maxhorancës
konservatore. Ka pasur dy vota
kundër dhe pesë abstenime,
ndërkohë që deputetët e opo-
zitës nuk kanë marrë pjesë në
votim. Masa u njoftua muajin e
kaluar nga kreu i partisë në pu-
shtet ”Ligj dhe Drejtësi” (PiS), Ja-
roslaw Kaczynski. Edhe pse zyr-
tarisht, ai është një deputet i
thjeshtë, Kaczynski është konsi-
deruar përgjithësisht si autori i
strategjisë dhe pjesës më të
madhe të vendimeve politike
nga maxhoranca që drejton Po-
loninë që prej vjeshtës 2015.

Vazhdon vala 
e arrestimeve 
në Turqi
Thuajse dy vite nga grushti i dë-
shtuar i shtetit, vala e arrestime-
ve në radhët e ushtarakëve në
Turqi vazhdon. Policia turke
njoftoi se ka arrestuar 150 ush-
tarë, si të dyshuar për lidhje me
klerikun Fetullah Gylen, që Re-
cep Taip Erdogan e fajëson se
qëndron pas organizimit të gru-
shtit të shtetit në korrik të vitit
2016. Urdhri për ndalimin e ush-
tarakëve është lëshuar nga
Prokuroria e Stambollit.
Ndërkohë, të enjten u arrestuan
80 pjesëtarë të forcave ajrore,
po me të njëjtat akuza. Në to-
tal, janë arrestuar, shoqëruar e
më pas dënuar mbi 160 mijë
persona, si pjesëmarrës ose
ndihmës në grushtin e shtetit.
Përafërsisht po kaq është edhe
numri i atyre që janë spastruar
nga administrata shtetërore për
lidhjet me organizatën FETO të
Fetullah Gylen, që Erdogan e ka
përfshirë në listën e organizata-
ve terroriste. Perëndimi e ka kri-
tikuar Ankaranë për arrestimet
masive dhe thotë se po shkelen
të drejtat e njeriut.

Së shpejti
hapet
Ambasada
Amerikane 
në Jerusalem
Kur mbeten vetëm disa ditë
nga hapja e ambasadës së re
amerikane në Jeruzalem, përfa-
qësia diplomatike bëri ndryshi-
me në llogarinë e saj në twitter
për të pasqyruar lëvizjen nga
Tel Avivi. Në një postim në twit-
ter sot ambasada i referohej
vendodhjes së saj të ardhshme,
Jeruzalemit. Pavarësisht nga
problemet e pashmangshme të
zhvendosjes, ambasada është
planifikuar të hapet të hënën,
duke përmbushur kështu një
premtim të fushatës së presi-
dentit amerikan Donald Trump
për ta lëvizuar ambasadën në
Jerusalem.  Ky hap përbën
njohjen nga ana e SHBA-së të
Jeruzalemit si kryeqytetin e Iz-
raelit, një vendim që i kënaqi iz-
raelitët dhe zemëroi palesti-
nezët. Presidenti Trump nuk do
të marrë pjesë në ngjarjen që
shënon hapjen e ambasadës së
re, por administrata e tij do të
përfaqësohet nga zëvendës
sekretari i Shtetit John Sullivan,
sekretari i Thesarit Stiven Mnu-
chin, vajza e presidentit, Ivanka
Trump dhe bashkëshorti i saj,
këshilltari i Shtëpisë së Bardhë
Jared Kushner.

Lideri i L5Y (Lëvizja 5 Yjet) Di Maio dhe lideri i Ligës së Veriut,
Matteo Salvini po vazhdojnë diskutimet mbi aleatin e tretë të qeve-
risë, i cili do të mund të luante rolin e kryeministrit. Të dyja grupet
po zhvillojnë bisedime për të  formuar qeverinë, ndërsa janë akuzuar
për populizëm dhe shpeshherë skeptikë ndaj Europës. Një nga
reformat e para do të jetë anulimi i ligjit mbi pensionet. Di Maio dhe
Salvini do të vazhdojnë bisedimet intesive sot dhe nesër per t’i pre-
zantuar presidentit Matarella emrin e liderit të tretë, ditën e dielë.
Nëse gjërat venë mirë, presidenti mund t’i japë mandatin qeverisë
së re, për t’u miratuar në Parlament që prej ditës së hënë, dhe në
fund të javës që vjen mund të kemi një qeveri të re. (ATSH-ANSA)

Ministrit kanadez i
ndalohet hyrja në SHBA
“Për fat të keq këto lloje të incidenteve ndodhin kohë pas kohe
në mënyrë të veçantë tek minoritetet. Por ajo kurrë nuk duhet
të bëhet një normë”, tha ministri i inovacionit, shkencës dhe
zhvillimit ekonomik të Kanadasë, Navdeep Bains

Salvini dhe Di Maio në kërkim të një kryeministri

Aeroplanmbajtësja amerikane arrin në Mesdhe
Nën pistën e avionëve ndodhet një ”qytet i vogël”
me më shumë se 5 500 persona, ku shumë prej
tyre po zhvillojnë misionin  e pare. Çdo ditë 17
000 vakte dalin nga shtatë kuzhina
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Shkup, 11 maj - Në moshën 76-
vjeçare ka ndërruar jetë aktori dhe
doajeni i Teatrit Turk në Maqedo-
ni, Salaetin Bilal. Bilal ka ndërruar
jetë të enjten pasdite pas një së-
mundjeje të gjatë. Ai që nga viti
1964 ka punuar në Dramën Turke
pranë Teatrit të Kombësive, aktua-
lisht Teatri Turk. Bilal në këtë
teatër ka luajtur shumë role deri
në pensionimin e tij në vitin 2007,
ndërsa edhe pas daljes në pension
ishte i angazhuar në këtë teatër.

Në karrierën e tij, ai ka luajtur
në disa shfaqje, ndërsa opusin e tij
aktorial e kanë shënuar edhe një
numër i madh rolesh televizive,
përfshirë serinë e famshme turke
"Lamtumirë Rumeli". Salaetin Bilal
është nderuar me çmime të
shumta: Çmimi i revistës "Ekran"
për aktorin më të mirë në vitin
1976, për rolin e Ahmetit në
"Vdekja dhe dervishi"; çmimi "13
Nëntori" për rolin e Haxhi Trajkov
në "Koshtana" (1977); çmimi "11 Te-
tori" për A.B. në "Shpata e Damok-
leut" (1983); dy çmime "Vojdan
Çernodrinski" për Ahmed Nuru-
din (1976) dhe Azdah në "Rrethi i
Kaukazit me shkumës" (1990); si
dhe çmimi për veprimtari jetëso-
re (2014). Aktori Bilal u varros të
premten në varrezat e Butelit në
Shkup.

SI E KUJTOJNË
BASHKËPUNËTORËT?

“Me pikëllim të thelle e mora
lajmin për shuarjen e gjigandit të
skenës z. Salaetin Bilal. Teatri dhe
ekrani humbën një artist të pazë-
vendësueshëm. Jam shumë me
fat që ju pata partner në skenë
dhe në TV, ishit udhërrëfyes për
mua dhe i tillë do të mbeteni
përgjithmonë. Ngushëllime teta
Eli, ngushëllime familja Bilal.
Prehu në paqe axha Salko”, shk-
ruan aktori, Muzafer Etemi.

“Një aktor që shtëpi amë kish-
te Teatrin Turk e që aq shumë dha
në skenën e Teatrit Shqiptar u
shua sonte. Do t’i mungosh pu-
blikut. Do të na mungosh neve që
prisnim kritikat e këshillat e tua
për ta bërë teatrin më të mirë. Në
prova, premiera e repriza do të
presim hijen tënde krah Teta Elit…

si gjithomë. Qofsh i Parajsës axhi
Salko”, shkruan pjesëtarja e Teatrit
Shqiptar të Shkupit, Anita Latifi.

“Një humbje e madhe për tea-
trin dhe miqtë që e njohën nga afër.
Xhaxhi Salko të pastë shpirti dritë,
ashtu siç na dhe më shkëlqimin tënd
në skenë. Nuk e harroj asnjëherë ça-
stin në filmin “DUST” kur ne i ha-
pnim sytë nga yjet e holivudit, e
ndërsa ato u mahnitën me ty. Qoftë
i përjetshëm kujtimi për ty”, shkruan
artisti, Sabedin Selmani.

“U prehsh në paqe mjeshtër.
Do të kujtojmë gjithmonë me
mall”, shkruan drejtori i Teatrit Sh-
qiptar të Shkupit, Adem Karaga.

BIOGRAFIA
Aktori Salaetin Bilal ka lindur

më 19 mars 1942 në Shkup. Ve-
primtaria e tij ka qenë e fokusuar
në aktrim si në teatër, filma dhe

seriale televizive.
Ai ka studiuar në konservato-

rizmin teatror në Stamboll të Tur-
qisë. Më vitin 1964 është bërë pje-
së e ansamblit të Dramës Turke
në Teatrin Kombëtar në Shkup. Si
aktor mysafir ka luajtur edhe në
skenat e Teatrit Kombëtar të Ma-
qedonisë, Teatrit Dramatik si dhe
në Teatrin Shqiptar në Shkup.

“Armiku i popullit”, me tekst të
Henrik Ibsenit dhe regji të Dino
Mustafiqit, bashkëprodhim midis
“Teatrit të një aktori” të Shkupit
dhe teatrit ODA të Prishtinës, ish-
te shfaqja pjesë e së cilës ka qenë
edhe aktori Salaetin Bilal, shfaqje
kjo që u shpërblye me çmimin
Çmimi për Lexim Bashkëkohor në
edicionin e 25-të të Festivali
Kombëtar i Teatrove të Formacio-
neve të Vogla në Vratsa të Bullga-
risë.

Pjesa më e gjatë e mbetur nga Muri i Berli-
nit, një seksion prej 1,3 kilometrash, e mbushur
me piktura plot gjallëri, do të shndërrohen në
një memorial zyrtar.

Ligjvënësit e qytetit dhanë miratimin e tyre
sot për mbetjet e murit, që dikur ndanin Gjer-
maninë Lindore dhe Perëndimore, që t’i kalojnë
institucionit të trashëgimisë “Berlin Wall Foun-
dation”.

“Si e tillë, Galeria e Pjesës Lindore më në
fund po merr statusin që meriton si një zonë e

kujtesës, që shërben për ta ruajtur dhe mbajtur
atë si memorial”, deklaroi politikani Daniel We-
sener, i Partisë së Gjelbërt.

Galeria e Pjesës Lindore, e mbushur me pik-
tura murale që nga viti 1990 nga artistë
ndërkombëtarë, tashmë është një atraksion tu-
ristik i njohur.

Gjermania Lindore, komuniste, filloi ndërti-
min e Murit në 13 gusht 1961, me një gjatësi
prej 155 kilometrash duke ndarë Berlinin Perën-
dimor nga Berlini Lindor. /ATSH

Të burgosurit
inskenojnë ”Pavioni
numër 6” të Çehovit
Këtë fundjavë, të burgosurit e burgut grek të
Koridhalosit do të performojnë versionin e
tyre të novelës së famshme të shkrimtarit të
njohur rus, Anton Çehov, si pjesë e një pro-
grami teatror nga Teatri Kombëtar grek në
këtë burg të sigurisë së lartë.
Pas 10 muaj përgatitjesh, të burgosurit do të
japin shfaqje të shtunën dhe të dielën.
Në bashkëpunim me Sekretariatin e
Përgjithshëm të Ministrisë greke të Drejtësi-
së për Politikën e Krimit, Teatri Kombëtar
grek e zhvillon këtë veprimtari për të dytin
vit radhazi.
Vitin e kaluar, të burgosurit luajtën pjesën
”Furtuna” të Shekspirit./ ATSH

A është
melankolia,
receta e një
kënge fituese
në Eurovizion?
Eurovizion-i ka një reputacion
të madh si bashkimi i lumtur
nën tingujt e muzikës të Eu-
ropës,  por sekreti i një kënge
ftuese mund të jetë; melanko-
lia. Në një artikull të publikuar
në BCC është bërë një studim
ku tregohet shumica e këngë-
ve të fituara që nga vitit 2006
ka nota melankolike, trishtim,
mërzitje, lëndim. Kështu na
lind pyetja: A ka një recetë ek-
zakte që një këngë për Eurovi-
zion të shpallet tuese?
Ndoshta melankolia ‘shet’: Në
tetë nga 12 garat e fundit, fi-
tuesit kishin këngë të trishta.
Kujtojmë rastin më të freskët,
vitin e kaluar ku fitoi kënga e
portugezit Amar Pelos Dois i
Salvador Sobral. Këngët e Eu-
rovizion-it janë duke u bërë
vazhdimisht e më  melanko-
like, dhe këngët e këtij viti e
tregojnë më së mirë, pasi kon-
siderohen si 30% më shumë
trishtuese sesa në vitin 2006. 
Por kjo nuk do të thotë që ven-
det me këngët e lumtura të
humbin shpresat: Ka pasur fi-
tues të këngëve Happy, ishte
Lena me këngën Satelite në vi-
tin 2010 dhe Lordi’s Hard Rock
Hallelujah  në vitin 2006.
Këngët e trishta vijnë kryesi-
sht përgjatë vendeve të Eu-
ropës Qendore dhe lindore,
ndërsa akoma më të trishta
vijnë nga lindja dhe në vendet
skandinave. Europa lindore ka
këngët më të lumtura.
Azerbajxhani, Sllovenia dhe
Sllovakia kanë këngët më të
trishta. 
Këngët nga Andorra janë më
të lumturat.  Turqia dhe Uk-
raina gjithashtu futen tek
vendet më këngë të lumtura,
edhe pse Turqia nuk ka
marrë pjesë që nga viti 2012.
Anglia në përgjithësi vjen
me këngë të trishta. Andy
Abraham mban rekordin si
kënga me e lumtur, me titull
Even If, të performuar në vi-
tin 2008, edhe pse nuk e
ndihmoi që të fitonte Eurovi-
zionin.  Ndër këngët me-
lankolike fituese përmen-
den: Molitva: 2007, Fairytale
2009 dhe Rise Like a Phoenix
2014. Kështu të presim deri
nesër mbrëma nëse një
tjetër këngë melankolike do
fitojë./ Tiranapost.al

I jepet lamtumira
aktorit Salaetin Bilal

Ai që nga viti 1964 ka
punuar në Dramën
Turke pranë Teatrit të
Kombësive, aktualisht
Teatri Turk. Opusin e tij
aktorial e kanë shënuar
edhe një numër i madh
rolesh televizive,
përfshirë serinë e
famshme turke
"Lamtumirë Rumeli"

Veprat e artit në Murin e Berlinit
shndërrohen në memorial



Nuk pres
të marrë
ftesë për
në Rusi
Trajneri i Gjermanisë, Joakim Lev
do ta ketë punën më të vështirë
gjatë këtyre ditëve. Numri një i
pancerëve do ta bëjë listën e loj-
tarëve që do t’i marrë në Kam-
pionatin Botëror ‘Rusia 2018’.
Gjermanët kanë një gjeneratë të
artë dhe shumë futbollist mo-
mentalisht janë në formë të
lartë. Njëri nga lojtarët që rre-
zikon të mos ftohet në botëror
është shqiptari Shkodran Musta-
fi. Mbrojtësi i Arsenalit ka kaluar
nëpër një formë mjaftë të mirë
por duket se është zgjedhja e pe-
stë për qendrën e mbrojtjes. Ai
ka thënë për "Bild" se do t’i pël-
qente të ishte në botëror por nuk
ka shumë shpresë. “Nuk presë
shumë të marrë ftesë. Por natyri-
sht se do të më pëlqente të jem
në Botëror”, u shpreh Mustafi.
Gjermania nuk e kishte ftuar
Mustafin në dy ndeshjet testue-
se ndaj Spanjës dhe Brazilit.
“Loeë më ka thënë se është duke
më përcjellë dhe së shpejti do të
vij në Londër për të më takuar”,
deklaroi Mustafi. Kujtojmë që
mbrojtësi nga Gostivari kishte fi-
tuar Kupën e Botës me Gjerma-
ninë katër vite më parë.
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Bujar KURTAJ

Shkup, 12 maj - Fitorja e thellë prej
5-2 në mesjavë ndaj Pelisterit në
kuadër të ndeshjes së mbetur të
javës së 26, ishte një sinjal i qartë
që FC Shkupi nuk ka ndërmend të
dorëzohet se i përket plasmanit në
Liga Evropë. Bardhekaltërit tani
kanë 42 pikë, katër më pak se Silek-
si në pozitën e tretë dhe tre se Ra-
botniçki në pozitën e katërt. Ndry-
she, ndeshjen e ardhshme të
përzgjedhurit e trajnerit Zekirja
Ramadani do ta zhvillojnë kundër
Renovës, një kundërshtar i cili
gjithashtu është në garë për tu pla-
suar në Liga Evropë. Dallimi mes
dy skuadrave shqiptare është
vetëm një pikë, derisa kjo do të jetë

ndoshta mundësia e fundit për të
dyja skuadrat që të mbajnë shpre-
sat për pozitën e tretë dhe të
katërt. Nikoqir i derbit shqiptar do
të jetë Shkupi, dhe atë ditë pritet të
jetë një festë futbolli. Në kampin e
skuadrës nga Çairi po mbretëron
një atmosferë e mirë, ndërsa në
prag të kësaj përballje ka folur
ndihmëstrajneri Orhan Abdi. Abdi
thotë se ndaj Renovës të cilën e re-
spekton si skuadër, nuk pret asgjë
tjetër përveç tre pikëve dhe është i
bindur se futbollistët do ta arrijnë
këtë. “Ndeshja ndaj Renovës vër-
tet është e një rëndësie të veçantë
për ne, por ne kemi besim të madh
në skuadrën tonë. Ne kemi luajtur
kundër Renovës dhe e dimë se

çfarë kualiteti kanë ata dhe do të
futemi me shumë respekt në këtë
përballje. Nuk presim asgjë tjetër
përveç tre pikëve dhe jam i bindur
se do ti arkëtojmë ato. Këtë e them
duke u bazuar pas ndeshjes së
mirë që luajtëm ndaj Pelisterit
duke shënuar fitore me rezultat
pozitiv që na e ktheu vetëbesimin
se Shkupi mundet ta fitojë çdo
lojë”, tha për faqen e klubit Abdi.
Derisa për sfidën me FC Shkupi,
nga radhët e Renovës ka folur kapi-
teni Fisnik Nuhiu. Sipas tij ndeshja
me FC Shkupin është e rëndësish-
me për të dyja skuadrat, ndërsa ai
i cili do të jetë më i miri, le të fitojë
ndeshjen. "Ndeshja e së dielës
është ndeshje shumë e rëndësish-

me për të dyja skuadrat, pasi
vetëm fitorja na mban në garë për
Evropë, derisa një barazim do të
penalizonte edhe neve por edhe
Shkupin. Ata janë më afër dhe në
përparësi sepse janë një pikë para
dhe luajnë në Çair ku gjithmonë
është shumë vështirë për të fituar.
Tradicionalisht është shumë vësh-
tirë të fitojmë në Çair, por ne jemi
në formë të mirë dhe po luajmë
shumë mirë. Do të jetë një ndeshje
interesante dhe shpresoj të fitojë
futbolli dhe në fund të urojmë një-
ri tjetrin pa marr parasysh se kush
do të jetë fituesi", deklaroi për ga-
zetën KOHA, kapiteni Nuhiu.  

Ndeshja tjetër derbi në garën
për Evropë do të zhvillohet në Stru-
micë, ku Akademia Pandevi do të
pret Rabotniçkin. Derisa, në për-
balljet tjera, spikat përballja mes
Vardarit dhe Pelisterit, ku kjo e fun-
dit me disfatë rrezikon edhe më
shumë rënien nga Liga e parë, kur-
se Pobeda e cila është në garë për
mbijetesë, do të pret Sileksin,
skuadër kjo e cila gjithashtu synon
që sezonin e ardhshëm të luajë në
Evropë. Të gjitha ndeshjet e javës
së 34 në LPFM-së do të luhen të
dielën në ora 16.30. 

Gazetari dhe autori italian Livio
Varriale ka dhënë një lajm të buj-
shëm në lidhje me të ardhmen e
mbrojtësit shkodran të Napolit, El-
seid Hysaj. Nëpërmjet një postimi
në "Twitter", ai shkruan se ‘Hysaj
është shitur te Paris Sen Zhermen,
duke pretenduar se ky është një
lajm i sigurt tashmë. Ende nuk ka
ardhur asnjë reagim as nga Hysaj,

as nga Napoli dhe as nga PSZH-ja
në lidhje me këtë lajm të publikuar
nga Varriale, ndërsa statusi i këtij të
fundit është shpërndarë nga
shumë faqe napolitane. Kujtojmë
që Varriale, përveçse gazetar, shk-
rimtar dhe autor programesh,
është edhe një tifoz i zjarrtë napo-
litan, ndërsa këtë herë ka preferuar
të mos japë burime për lajmin e tij.

Albian Ajeti ka vazhduar shkëlqi-
min në futbollin zviceran. Sul-
muesi nga Kosova ka qenë i ja-
shtëzakonshëm për Bazelin në
ndeshje ndaj Jang Bojsit. Llapjani
ka arritur të shënoj dy gola ndaj
kampionit të ri të Zvicrës, në fito-
ren e thellë të Bazelit 5-1. Fillimi-
sht Ajeti shënoi golin e parë në
minutën e 22-të pas asistimit nga
Elyounoussi. Ndërkohë golin e
dytë personal sulmuesi nga Po-

dujeva e realizoi në minutën e 79-
të ku kësaj radhe asistues ishte
Zuffi. Me dy golat e shënuar, Aje-
ti ka marrë vendin e parë në listën
e golashënuesve në Zvicër. 21-
vjeçari deri më tani ka shënuar 15
gola dhe ka lënë mbrapa sulmue-
sin francez Guillerme Hoarau me
një gol më pak. Dy javë para fun-
dit të kampionatit zviceran, Ajeti
është favoriti kryesor për ta marrë
Këpucën e Artë në Zvicër. 

LIGA E PARË, JAVA E 34, NË ÇAIR ZHVILLOHET DERBI SHQIPTAR

Rasti i fundit për
Shkupin dhe Renovën

Dallimi mes dy
skuadrave shqiptare
është vetëm një pikë,
derisa kjo do të jetë
ndoshta mundësia e
fundit për të dyja
skuadrat që të mbajnë
shpresat për pozitën e
tretë dhe të katërt.
Nikoqir i derbit shqiptar
do të jetë Shkupi, dhe
atë ditë pritet të jetë një
festë futbolli

DYSHET: 
AKADEMIA P. - RABOTNIÇKI
VARDARI - PELISTERI
SHKËNDIJA - SKOPJE
POBEDA - SILEKSI
SHKUPI - RENOVA

Koha

Ajeti, në garë për
golashënuesin më të mirë 

SIPAS GAZETARI ITALIAN 

Hysaj 
është shitur
të PSZH-ja
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 48/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Sarajit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. INS0101V01001 Këshilltar - inspektor, 

Inspektor i autorizuar arsimor, Njësia për 
mbikëqyrje lokale inspektuese, Sektori për 
çështje juridike normative 

1 realizues(ë) 

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

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës 
VII/1, Arsim për mësimdhënës  

-   të ketë 5 vjet përvojë pune në institucion edukativ-arsimor të 
verifikuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 25.174,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
2. INS0101V01001 Këshilltar - inspektor, 

Inspektor i autorizuar i ndërtimtarisë, Njësia për 
mbikëqyrje lokale inspektuese, Sektori për 
çështje juridike normative - profesionale 
administrative dhe çështje të përgjithshme - 
mbikëqyrje lokale inspektuese 

1 realizues(ë) 

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

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës 
VII/1  

-   të ketë 5 vjet përvojë pune në sferën e arkitekturës ose 
ndërtimtarisë  

 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 25.174,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Në bazë të nenit 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 “Ujësjellësi”  
 
1. Punëtor - 10 realizues 
 
Sektori “Kanalizimi”  
 
2. Punëtor - 5 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. Punëtor  
    - arsim i mbaruar: GJK arsim fillor  
  
2. Për vendin e punës me numër rendor 2. Punëtor 
    - arsim i mbaruar: GJK arsim fillor  
 
Dokumentet e nevojshme: 
1. Fletëparaqitje (Lutje)  
2. Certifikatë/Dëftesë për arsim të mbaruar  
3. Certifikatë të shtetësisë 
 
 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. Punëtor është 17.706,00 denarë 
- për vendin e punës me numër rendor 2. Punëtor 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. 0204-1670 të datës 11.05.2018, 
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 me punëtorët për vendet e punës në vijim: 
 
Filiali Pollog – Gostivar 
1. Një (1) person për vendin e punës – Punëtor i përgjithshëm  
(për periudhë deri më 31.10.2018) 
                   Me arsim fillor të mbaruar ose PMP, KU, PKU, me ose pa përvojë pune. 
                   Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
2. Një (1) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit  
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
                    Me arsim fillor të mbaruar ose PMP, KU, PKU 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, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,500.00 denarë. 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër 
1. 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. 
 
Filiali Skopsko Pole – Shkup 
1. Dy (2) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit 

(për periudhë deri më 30.09.2018) 
Me arsim fillor të mbaruar ose PMP, PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 

 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 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 
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Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë 

SHPALL 

Kërkesë për dhënie të Lejes për lëshimin e ujit nga Komuna Çeshinovë Obleshevë në PK 5273 KK 
Spançevë jashtë qytetit. 

Në pajtim me nenin 30 paragrafi 1 të Ligjit të ujërave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 87/08, 
09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/16), deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor është parashtruar Kërkesë për dhënie të Lejes për lëshimin e ujit nga Komuna 
Çeshinovë-Obleshevë me nr. arkivues UP1 nr. 11-586/2018 të datës 16.04.2018. 

Parashtrues i kërkesës: 
Komuna Çeshinovë-Obleshevë  
Rr. Marshall Tito pn  
Obleshevë  
Koordinatat e pikës së rrjedhës në l. Bregallnica në PK 5273 KK Spançevë jashtë qytetit sipas sistemit 
shtetëror të koordinatave: 

Rrjedha                 y                x 
 7 608 500 4 640 015 

 
Informata në lidhje me kërkesën, opinioni i interesuar mund të merr në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor, e-mail L.Zajkov@moepp.gov.mk 
Opinioni i tanguar, në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të kërkesës, ka të drejtë të parashtrojë mendimet 
dhe komentet në formë me shkrim deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor bulevardi 
“Goce Dellçev” nr. 18 ndërtesa e RTM (kati 10) 1000 Shkup. 

 
SH.F.K. “11 TETORI” Rr. 102 bb. Urviç Bogovinë 

Email: : shf-11tetori@live.com

 . 0202-124/1  11/05/2018                                                                                          Nr. 0402-124/1  11/05/2018
 
Në bazë të Ligjit për arsim fillor Neni 126, alineja 7, 8, 9 dhe Neni 128 alineja 3 (“Gazeta zyrtare e R.M.” nr. 103/08, 33/10, 
156/10, dhe 181/11), në bazë të Statutit të Shkollës Neni 93 alineja 1, 2, 3 i SH.F.K. “11 Tetori” Urviç, vendimi i Kryetarit të 
Komunës Bogovinë Nr: 08-1121/2 me datë 08/05/2018, Këshilli i Shkollës shpall: 

PLOTSIM I KONKURSIT  
PËR EMËRIM DREJTOR TË SHKOLLËS 

SH.F.K. “11 Tetori” Urviç komuna Bogovinë. 
i shpallur në gazetën Koha me datë 11-05-2018 

 Dokumentet: i shtohen edhe këta: 
 Vërtetim për provojë pune ( 5 vjet); 
 Të njohë Gjuhën Shqipe dhe Gjuhën Maqedone. 

11/05/2018 
Urviç           Këshilli i Shkollës 
            Kryetari 
               Gjurkan Rashiti 

Nuk rreshtin zërat që flasin për
një transferim të Nejmarit te Real
Madridi sezonin e ardhshëm. Brazi-
liani u ble nga Paris Sen Zhermeni
verën e kaluar për 222 milionë euro
dhe ka zhvilluar një sezon shumë
të mirë me francezët: 28 gola në 30
ndeshje. Por janë të shumta shkri-
met e publikuara në mediat sporti-
ve që flasin për një Nejmar të pakë-
naqur në kryeqytetin francez dhe
për një Real që është gati të përfi-
tojë nga kjo situatë, por pa shpen-
zuar shifra të çmendura. Madrilenët
do të kërkojnë të fitojnë "Cham-
pions League" për vitin e tretë
radhazi kundër Liverpulit 26 majin
e ardhshëm, por presidenti Perez
nuk është aspak i kënaqur për ecu-
rinë e ekipit në La Liga dhe ka ndër-
mend të bëjë disa ndryshime për
sezonin e ardhshëm. Sipas “Diario

Gol”, ai ka vendosur të shesë katër
lojtarë për të krijuar vend për Nej-
marin. Geret Bejll, Isko, Karim Ben-
zema dhe Hames Rodriguez do të
shiten për të siguruar rreth 198 mi-
lionë euro. Me një shumë të tillë në
bankë, asgjë nuk do ta ndalonte
Realin që të vihej në ndjekje të Nej-

marit këtë verë. Në anën tjetër, Zi-
nedin Zidan u shfaq të premten në
konferencën për shtyp në prag të
ndeshjes kundër Seltas, në “Santia-
go Bernabeu”, por në mënyrë të pa-
shmangshme u pyet edhe për nën-
shkrimin e mundshëm të Nejmarit.
I veçantë për stilin e tij, trajneri fran-

cez nuk u zhyt shumë në lidhje me
mundësinë që braziliani të mbër-
rijë te Real Madridi, por dërgoi një
mesazh se nuk do të kishte asnjë
problem që Nejmar dhe Kristiano
Ronaldo të luanin në të njëjtin ekip:
“Të mirët janë gjithmonë të pajtue-
shëm. Më kujtohet kur isha duke
luajtur dhe thanë se nuk isha në
përputhje me Xhorkaeff. Dhe men-
dova: çfarë është kjo marrëzi? Të
mirët, kur janë bashkë në fushë,
kanë kimi me njëri-tjetrin”, – ka
thënë Zidan. "Nuk e di. Nuk e besoj,
sepse ajo që na intereson është ajo
që po bëjmë tani. Ne duhet ta për-
fundojmë sezonin mirë dhe për pje-
sën tjetër do të flitet më vonë”, dek-
laroi trajneri i Realit. 

Tre klube pas
talentit 17 vjeçar
Klubi kampion i Francës, Paris Sen-
Zhermen është futur në garë për të
marrë “adoleshentin e artë” të
Fulham, Rajan Sessegnon. 17-
vjeçari, i cili ka bërë një tjetër sezon
të mrekullueshëm në "Champion-
ship", konsiderohet si futbollisti më
premtes i planetit dhe do të jetë
pjesë e Anglisë në Kupën e Botës
2018. Shumë klube në Angli kanë
bërë oferta për të. Sipas “The Mir-
ror”, Totenhemi dhe Mançester Ju-
najtedi janë gati të plotësojnë
kërkesat financiare të Fulham, por
në orët e fundit hyrë në garë edhe
Parisi. Sessegnon mund të luajë si
mbrojtës ose si mesfushor i majtë
dhe ka shënuar plot 15 gola në një
kampionat të vështirë si është
"Championship", kategoria e dytë
në Angli. Për të mendohet se do të
ndjek gjurmët e Geret Bejll dhe
klubi që dëshiron ta marrë do ta
paguajë rreth 60 milionë euro, por
ku çmim pritet të rritet më tej.

Reali do të sakrifikojë katër
lojtarë për Nejmarin

Sipas “Diario Gol”, ai ka
vendosur të shesë katër
lojtarë për të krijuar vend
për Nejmarin. Geret Bejll,
Isko, Karim Benzema dhe
Hames Rodriguez do të
shiten për të siguruar
rreth 198 milionë euro.
Me një shumë të tillë në
bankë, asgjë nuk do ta
ndalonte Realin që të
vihej në ndjekje të
Nejmarit këtë verë

Al Khelaifi: Nejmar ka zero shanse të largohet nga Parisi 
Thashethemet e fundit për sa i përket të ardhmes së
Nejmar e kanë lënë klubin e Paris Sen Zhermen të
hutuar. Hierarkia e klubit francez mendon se këto
thashetheme janë një produkt i interesave të
njerëzve që duan të fitojnë miliona nga një operacion
i tillë. Megjithëse zërat e largimit kohët e fundit janë
shtuar, presidenti Nasser al Khelaifi ruan qetësinë.
“Nuk ka asnjë çmim fiks pasi Nejmar nuk është në
merkato, është qesharake dhe mundësia që ai të
largohet është zero,” shprehet ai sipas "Marca".

Braziliani aktualisht është në Paris duke vijuar fazën e
rikuperimit pas dëmtimit të pësuar në shkurt.
Nejmar ka qenë aktiv në mediat sociale së fundmi
dhe është parë duke ia kaluar mirë me shokët e ekipit
gjatë finales së Kupës së Francës. Drejtuesit e klubit
thonë se nuk kanë marrë asnjë sinjal nga
përfaqësuesit e tij për një largim të mundshëm.
Gjithashtu, askush nga Real Madridi nuk ka
kontaktuar presidentin e PSZH për t’i treguar
dëshirën për një marrëveshje. 

Publicitet

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

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

URGJENTISHT
Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së

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

Numri i telefonit: 078 – 201 – 960 

Shitet truall 7628 m2, kultura N, klasa 6, në vendin e quajtur KRST,
Komuna e Gazi Babës. Të interesuarit mund të paraqiten në numrin 

e telefonit 075 730-487. 
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1. EVERTON 43 BIRRA (mesatarisht)
2. K.PALLAS 40 BIRRA
3. ÇELLSI 35 BIRRA
4. TOTENHEM 34 BIRRA
5. MANÇESTER. J 31 BIRRA
6. STOK 30 BIRRA
7. BARNLI 26 BIRRA
8. MANÇESTER S. 25 BIRRA
9. LIVERPUL 23 BIRRA
10. ARSENAL 21 BIRRA
11. UBA 18 BIRRA
12. NJUKASËLL 17 BIRRA
13. SVONSI 15 BIRRA
14. HADERSFILD 10 BIRRA
15. UEST HEM 10 BIRRA
16. UATFORD 8 BIRRA
17. SAUTEMPTON 6 BIRRA
18. BRAJTON 6 BIRRA
19. BURNMAUT 5 BIRRA
20. LEIÇESTER 4 BIRRA

David de Gea është kon-
sideruar gjerësisht si portie-

ri më i mirë në Premier Ligë
për vite me radhë, por ky edi-

cion e ka shpërblyer atë perso-
nalisht. Megjithatë rekordin e tij

të suksesshëm të pritjeve, spanjolli
nuk e kishte marrë kurrë çmimin e Pre-
mier Ligës, “Golden Glove”, i cili i është

dhënë çdo sezoni portierit që e mban
portën e tij më të pastër në sezonin
përkatës. Portieri i Mançester Junajted
regjistroi ndeshjen e 18-të sezonale me
portë të paprekur, në një barazim të
pamëshirshëm kundër Uest Hem, të

enjten, duke siguruar që ai të përfun-
dojë në krye të listës. Ederson i Mançe-

ster Sitit, i cili momentalisht ndodhet në

vendin e dytë, e ka mbajtur portën e tij të pa-
stër në 16 ndeshje të këtij sezoni. Me vetëm një
ndeshje të mbetur për t’u luajtur në Premier
Ligë, ai nuk mund ta kapë homologun e tij
nga “Old Trafford”. Çmimi, i cili u shpërnda për
herë të parë në sezonin 2004-2005, ka parë
gjashtë fitues të ndryshëm që nga fillimi i tij.
Xho Hart i Mançester Sitit, pastaj Petr Çeh me
Çellsina dhe Arsenalin, janë liderët e këtij tro-
feu, me nga katër “Doreza të Arta” secili. Ish-
portieri i Liverpulit, Pepe Reina, e ka fituar çmi-
min në fjalë tri herë. Tibaut Kurtoas, Vojcieç
Sçesny dhe Edvin Van Der Sar e morën këtë
çmim në shtëpi nga një herë secili. De Gea
bëhet portieri i parë i Mançester Junajtedit,
që e fiton këtë çmim që nga Van Der Sar, në se-
zonin 2008-2009, si dhe është portieri i parë
spanjoll, që nga Reina, në sezonin 2007-2008.

FIFA mendon
për krijimin e
një turniri multi
miliarder
Shtatë klubet më të mëdha të
botës së futbollit kanë zhvilluar
bisedime me FIFA-n në lidhje me
krijimin e një turniri multi mi-
liarder. Përfaqësues nga Mançe-
ster Junajtedit, Barcelonës, Real
Madridit, Mançester Sitit, Juven-
tusit, Paris Sen-Zhermenit dhe
Bajern Munihut janë takuar të
mërkurën për të folur në lidhje
me turnirin, që quhet në kod
“Project Trophy”. Kjo është zbu-
luar nga e përditshmja amerika-
ne “Neë York Times”. Ky turnir do
të zëvendësonte Botërorin për
Klube dhe pritet të fillojë në
2021-in, me 24 skuadra që do të
merrnin pjesë çdo 4 vite dhe që
do të sillte deri në 18 miliard ster-
lina të ardhura. Gjysma e skua-
drave do të ishin nga Evropa,
duke përfshirë edhe finalistet e
"Champions" dhe "Europa Lea-
gue" të sezonit të mëparshëm.
Grupet amerikano-jugore do të
zinin katër vende të tjera, ndërsa
dy skuadra do të përzgjidhen
nga Afrika, Azia dhe Amerika e
Veriut. Vendet e fundit do të
zihen nga vendi organizator dhe
fituesit e “play off”-eve mes klu-
beve të Amerikës së Jugut dhe
Oqeanisë. Në një komunikatë
për shtyp, FIFA ka bërë të ditur
se: “Takimi i së mërkurës na lejoi
të kuptonim interesin real për
një reformë të plotë të Botërorit
për Klube dhe zhvillimin e një
kompeticioni të ri, nga i cili do të
përfitonte i gjithë komuniteti i
futbollit nëpër botë”.

Rrjetet sociale vazhdojnë të shkak-
tojnë viktima dhe, mbrëmjen e dje-
shme, është zhvilluar një luftë e
vërtetë në "Instagram Stories" mes
Mario Balotellit dhe ish-të dashurës
së tij Fanny Neguesha. “Paratë nuk
blejnë femrat, por bëjnë të bien në
dashuri të dashuri kurvat”. Ka qenë
e mënjehershme përgjigja e Fanny:
“Nëse do të ishe një njeri i mirë, do
ta kishe gjetur një grua të vërtetë.
Mjaft me këto gomarllëqe, i kërkon
vetë…”. Por, “Super Mario” nuk është
tërhequr: “As një trajner i kombëta-
res nuk ka patur kaq shumë futbo-
listë. Muratorë, postierë, kamerierë,
bëni përpara, sepse asaj nuk i pël-
qen fama dhe paratë”.
Kundërpërgjigja e modeles: “As me

gjithë paratë që ke nuk durojnë të
rrinë me ty….”. Fjala e fundit i ka
takuar Balotellit: “Kam dy fëmijë të
mrekullueshëm dhe, falë Zotit, ma-
maja e tyre nuk është ajo. Unë nuk
prish familjet”, ka qenë mesazhi që
duket se i ka dhënë fund luftës në
rrjete sociale.

Disa tifozë që shkojnë në
stadiume kanë dëshirë të
shijojnë një apo dy birra
përpara ndeshjes. Dhe pse
jo një apo dy të tjera gjatë
pushimit. Por ka edhe disa
që duan ta shohin ndeshjen
e ekipit të zemrës me një
mendje të qartë. Niveli i
pijeve në stadiumet e Pre-
mier Ligës ndryshon nga fu-
sha në fushë, ashtu edhe

çmimet, si dhe niveli i stresit që skuadrat u japin tifozëve.
"FootballTips.com" ka bërë një kërkim për të parë se cilët
tifozë pinë më shumë birra në ditët e ndeshjes dhe për
këtë studim janë pyetur 2,400 tifozë, të gjithë mbështetës
në Premier Ligë. Rezultati mund t’iu surprizojë. Tifozët e
Evertonit janë në krye. Ata konsumojnë 43 birra në javë. Pas
tyre janë ata të Kristal Pallas, që konsumojnë 40 birra dhe
më pas janë tifozët e Çellsit që pinë 35 birra në javë mesa-
tarisht. Më poshtë keni renditjen e plotë.

18 NDESHJE PA PËSUAR GOL 

Daivd De Gea, 
“Doreza e Artë”

e Premier Ligës
Megjithatë rekordin e tij të suksesshëm të pritjeve, spanjolli
nuk e kishte marrë kurrë çmimin e Premier Ligës, “Golden
Glove”, i cili i është dhënë çdo sezoni portierit që e mban portën
e tij më të pastër në sezonin përkatës. Portieri i Mançester
Junajted regjistroi ndeshjen e 18-të sezonale me portë të
paprekur, në një barazim të pamëshirshëm kundër Uest Hem,
të enjten, duke siguruar që ai të përfundojë në krye të listës

SPORT

Legjendat e "Inter Forever" janë stërvitur
me skuadrën e Luçiano Spaletit në "Appiano
Gentile" ditën e djeshme. Zikaltrit janë duke
u përgatitur për ndeshjen e së shtunës ndaj
Sasuolos dhe janë vizituar nga disa legjenda
të së shkuarës. Ekipi i legjendave do të udhë-
tojë në Angli për t’u përballur me Çellsin në
një ndeshje përkujtimore të Raj Uilkins, për-

para se të ndeshen me legjendat e Norviç
Siti. Kjo do të thotë se ikona si Havier Zanet-
ti, Beppe Bergomi, Marko Materaci dhe Jur-
gen Klinsmann janë stërvitur bashkë me yjet
aktualë të Interit, nën vëzhgimin e trajnerit
Spaleti. Biletat për ndeshjen përkujtimore
të Raj Uilkins kushtojnë 25 euro dhe sfida do
të luhet në "Stamford Bridge" më 18 maj.

Legjendat e Interit stërviten me ekipin

"Luftë" në "Instagram" 
mes Balotellit dhe ish-të dashurës 

Zbulohen tifozët më pijanecë të Premier Ligës
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DASHI 21. mars - 20. prill
Zemra për të dashuruarit është e mbushur me emocione

dhe do të jetë e vështirë për të folur me ta. Mundohuni të mos e lar-
goni partnerin/en nga ky gëzimi juaj. Shumë heshtje nuk është e mirë
për dashurinë. Beqarët do të jetë në kërkim të miqësive të reja, por
do të jetë më mirë që më parë të shmangni pasiguritë. Një rezultat
i mirë në punë do t’ju pëlqejë. 

DEMI 21. prill - 21. maj
Megjithë Hënën në kundërshtim me shenjën tuaj, emo-

cionet do jenë të mira. Në frontin privat pranoni me entuziazëm pro-
pozimet e partnerit/es, pasi kjo do e bëjë atë të lumtur. Beqarët do
të duhet të lënë pas të kaluarën dhe të vlerësojnë të tashmen.
Vetëm në këtë mënyrë mund të jenë objektivë. Edhe sot mendja
gjen hapësirën e duhur, po vijnë ide të reja. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do të jesh plot energji, gati për të dhënë maksimumin në

jetën tuaj në çift. Trajtojeni veten me një mbrëmje relaksuese me
partnerin/en. Hëna është me ju! Ditë e bukur edhe për beqarët që
mund të gjejnë dashurinë. Ju do të jeni të ëmbël dhe romantik si
kurrë më parë! Do të keni ide më të qarta se si të lëvizni për të arri-
tur qëllimet tuaja dhe për të forcuar pozicionin tuaj profesional.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Një punë e paparashikuar do të minojë qetësinë e

brendshme, por me ndihmën e Hënës në Akrep, do të jeni të qetë
dhe do të relaksoheni me të dashurin/ën tuaj. Beqarët mund të ka-
lojnë një mbrëmje të mirë në shoqërinë e miqve. Në punë pavarë-
sisht gjithçkaje qëndroni konçiz në atë që kërkoni dhe propozoni.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Një ditë e vështirë për jetën tuaj private. Ju gjithashtu do

të duhet të merreni me një çështje të vogël familjare, të përdorni
kontaktin dhe të kuptuarit në mënyrë që të mos lëndoni të tjerët.
Nëse jeni vetëm mund të njihni miq të rinj në rrjetet sociale, por bëni
kujdes nga mashtrimet. Nëse punoni në varësi të të tjerëve, mund
të keni konflikte me një epror, veproni me diplomaci.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dashuria dhe seksi sot ecin krah për krah dhe do ju japin

emocione intensive. Nëse bëni premtime, përpiquni t’i mbani ato.
Shumë beqarë do të duhet të marrin një vendim të rëndësishëm, të
dëgjojnë ndjenjat e tyre. Në punë do të shkëlqeni për iniciativë dhe
shkathtësi dhe do të merrni rezultate të shkëlqyera.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mërkuri dhe Saturni sot janë në kundërshti me shenjën

tuaj, por do të përballeni me çdo problem, duke luftuar për të pu-
shtuar zemrën e partnerit/es. Beqarët do të ndjehen të paduruar,
do të bëjnë një përpjekje të vogël për të kuptuar të tjerët! Në
punë do të jeni më të vendosur se kurrë dhe nuk do të ktheheni
nga vendimi juaj.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Sot do të keni një ngarkesë të madhe të entuziazmit

dhe euforisë, gjithçka do të jetë e mrekullueshme. Ju jeni gati për
të planifikuar të ardhmen me partnerin/en tuaj! Beqarët do të
jenë optimistë dhe të gatshëm për t’u argëtuar në takime. Kjo ditë
hap perspektiva të reja në lidhje me jetën tuaj profesionale, shfrytë-
zojeni!

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Ndiq instinktet tuaja dhe zbukuro historinë tënde të da-

shurisë. Ju jeni intrigues dhe interesantë, partneri/ja nuk do t’ju re-
zistojë dhe do të bjerë në këmbët tuaja. Beqarët sot do të jenë
shumë të sinqertë në çdo hap. Në punë vendos përqendrimin në
plan të parë. Ju do të jeni të përpiktë dhe të rregullt për të shman-
gur rrezikun e shpërqëndrimeve dhe gabimeve.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Qetësia juaj është sa e dukshme dhe e fshehur nën një

dëshirë të madhe. Partneri/ja nuk do të vlerësojë disponimin tuaj,
dhe kjo nuk do ju pëlqejë aspak. Sot, beqarët do të jenë në gjendje
të zgjidhin një çështje delikate dhe do të jenë në gjendje të përmirë-
sojnë një miqësi të vjetër. Në punë do të jesh i/e pamposhtur!

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sot ju do të keni mbrojtjen totale të yjeve në marrëdhë-

nien tuaj të dashurisë. Ju do të pushtoni partnerin/en tuaj dhe do
të përjetoni emocione të pabesueshme. Beqarët do të marrin laj-
me të mira dhe mund të kalojnë një mbrëmje të lumtur në sho-
qërinë e miqve të besuar. Financat do të jenë të mira, por bëni një
shqyrtim të kujdesshëm të llogarive.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Planetët në qiell janë në anën tuaj dhe ju sigurojnë mo-

mente të lumtura: një ditë me të vërtetë pozitive dhe e dobishme
ju pret. Gëzim i madh në dashuri edhe për beqarët: sot ju mund të
takoni personin e ëndrrave. Sot është një ditë e mrekullueshme
edhe për punën, do të ofrohen mundësi të mira, nuk do të shman-
gen ato më të mirat.
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1459 - Sun City në Indi themelohet nga
Rao Jodhpur

1551 – Hapet Universiteti San Marcos në
Lima të Perus

1588 – Liga katolike nën Dukën Henri de
Guise okupojnë Parisin 

1640 – Kryengritje kundër mbretit
spanjoll Filipi IV

1689 – Anglia dhe Holanda formojnë
Ligën e Augsburgut

1733 - Maria Teresa kurorëzohet mbretë-
reshë e Bohemisë në Pragë

1797 – Koalicioni i parë: Napoleoni I i
Francës pushton Venedikun

1835 – Çarls Darvini viziton minierat e
bakrit në Kilin Verior 

1870 - Manitoba shpallet provincë e Ka-
nadasë

1897 – Beteja e Thesalisë: Ushtria turke
mund Greqinë

1925 - Uzbekistani dhe Kirgistan shpal-
len republika autonome sovietike

1937 - Xhorxh VI kurorëzohet si Mbret i
Anglisë 

1965 – Izraeli dhe Gjermania Perëndi-
more këmbejnë letra duke filluar
marrëdhëniet diplomatike

1982 - Në Fatima të Portugalisë, ndalet
një prift spanjoll me bajonetë para se
të tentojë të sulmojë Papa Xhon Palin
II

2002 – Ish Kryetari amerikan Xhimi Kar-
ter arrinë në një vizitë pesë ditore në
Kubë me Fidel Kastron duke u bërë
Kryetari i parë amerikan gjatë ose pas
mandatit të vizitojë ishullin që nga
Revolucioni i Kastros në vitin 1959

IKËN DRITAT
Një djalë 18 vjeç i tregon shokut
ngjarjen që kishte përjetuar
mbrëmë.
- Isha më të dashurën time tek shtë-
pia saj dhe papritur ikën dritat, tha
djali.
- A e shfrytëzove rastin?, pyeti
shoku.
- Po po, ja piva të gjithë Coca Colen,
u përgjigj 18- vjeçari.

Shpirti i një personi është i
fshehur në sytë e tij, ja pse shpe-
sh kemi frikë të shihemi në sy...

(Jim Morrison)

Ujku është kafsha më e madhe e
llojit të qenve në Evropë, Azi dhe në
Amerikën Veriore. Ai vrapon shume
shpejt dhe ka rezistence të madhe. Si
çdo përfaqësues i kësaj familjeje,
ujku nxiton dhe mban vrapin për një
kohë të gjatë. Shqisat e të dëgjuarit
dhe të nuhaturit i ka shumë më të
zhvilluara se shqisën
e të parit. Ujku
jetën e tij e gjal-
lëron përbren-
da familjes apo
ndonjë grupi të
llojit të vet të
përbërë nga 10 deri 15
anëtarë. Shkon së bashku në grup në
gjueti. Ujqërit kanë ulërima unike, si
shenjat e gishtërinjve, që shkencë-
tarët (dhe anëtarët e tjerë të paketa-
ve) mund t’i përdorin t’i tregojnë ato
veç e veç. Ka rreth 7000 deri në
11.200 ujqër gri në Alaska, 3700 në
rajonin e Liqeneve të Madhe dhe
1675 në Rockies Veriore.
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30 mijë dollarë
nëse dëshironi
emër unik për
fëmijën tuaj
Një ekip prej 12 ekspertësh për
zgjedhjen e emrave, të cilët e
udhëheqin ndërmarrjen zvicerane
�Erfolgswelle�, janë të angazhuar
në krijimin e një emri origjinal për
fëmijën tuaj. Sot duket se janë
duke u praktikuar emra të veçantë
të fëmijëve. John, James dhe
Emma në Amerikë janë zëvendë-
suar nga shumë emra të pa-
zakontë. Aktorja Gwyneth Paltrow
zgjodhi emrat Apple dhe Mus,
këngëtarja Beyonce zgjodhi Blue
Ivy, Rumi dhe Sir Carter për fë-
mijët e saj dhe Kim Kardashian i
quajti fëmijët: Nort, Sainte dhe
Çikago. Por, nëse asnjëri nga këta
emra nuk është mjaft i mirë për
prindërit dhe nëse duan diçka të
veçantë, atëherë ata i kontaktojnë
ekspertët e kompanisë, të cilët
mund t’i ndihmojnë ata me
zgjedhjen, duke u ofruar atyre një
emër të veçantë për foshnjën e
tyre, që kushton nga 21,000 deri
30,000 dollarë. 
“Zgjedhja e emrave shpesh bën
tension mes partnerëve dhe këtu
mund të ndihmojmë vërtet”, tha
themeluesi i kompanisë, Mark
Hauser. 
Ai ka mbledhur 12 ekspertë dhe hi-
storianë, detyra e të cilëve është të
kontrollojnë bazën e të dhënave të
pafundme për të siguruar që emri
që ata kanë caktuar nuk është për-
dorur ende. Ata marrin parasysh
karakteristikat kulturore dhe
kombësinë e prindërve dhe duhet
të jenë të sigurt se emri nuk ka
kuptim të dyfishtë ose një konota-
cion negativ në 12 gjuhët më po-
pullore në botë.

Mbylli sytë përgjithmonë shkencëtari
104-vjeçar, i cili zgjodhi një klinikë në Zvicër
për t’i dhënë fund jetës vullnetarisht. Ai vdiq
në një klinikë në Zvicër, e cila mundëson
eutanazinë. Ekologjisti dhe botanisti i fam-
shëm, i cili nuk ishte i preku nga ndonjë së-
mundje e pashërueshme, tha se vendimin e
kishte marrë nga fakti që pavarësia e tij ki-
shte pasur trajektore rënëse ndër vite. Goo-
dall fluturoi nga Australia për në Zvicër, për
t’iu nënshtruar vdekjes së asistuar. Në një
intervistë të muajit të kaluar ai tha se nuk
ndihej i lumtur, donte të vdiste dhe se kjo

nuk ishte edhe aq e trishtueshme. E trish-
tueshme do të ishte nëse dikush pengohet
të vdesë.

Mijëra burra japonezë po i kthejnë sh-
pinën grave të vërteta dhe zgjedhin kukul-
la seksi ultra-realiste si partnere të jetës.
Më shumë se 2000 kukulla silikoni shiten
çdo vit në Japoni me një kosto prej rreth
4600 funta, ku shitjet po rriten çdo vit. 61-
vjeçari fle me kukullën e tij, të cilën ai e

quan Saori. Ai shprehet se pas gjashtë vite-
sh kur bleu kukullën, sot ajo mbush boshl-
lëkun që kishte nga jetesa larg gruas së tij.
"Ajo kurrë nuk tradhton, nuk kërkon para.
Jam i lodhur nga njerëzit modernë racio-
nalë, ata janë të pashpirt. Për mua, ajo është
më shumë se një kukull. Nuk është vetëm
një gome silikoni. Ajo ka nevojë për shumë
ndihmë, pasi është partneri im i përsosur që
ndan momente të çmuara me mua dhe e
pasuron jetën time", thotë Horikumi, burri
që tashmë ka lidhur "kurorë" me kukullën që
ai e quan "Harmonia". Dhe jo vetëm ai, këto
kukulla seksi kanë edhe tre miq të tij, të cilët
jetën e vërtet bashkëshortore e kanë lënë
pas. 

Departamenti i Transportit në Shtetet
e Bashkuara u dha dritën jeshile 10
projekteve pilot, në një vendim që pritet
të revolucionarizojë transportin në qiej.
Bëhet fjalë për ndërtimin e fluturakëve
(drone) për t’i përdorur si mjet, fillimisht
në shërbimin postar, e më pas edhe në
degë të tjera. Mes projekteve fituese

është ai i Google, Intel, Qualcomm dhe
Microsoft. Të katër këto kompani u ba-
shkohen Apple dhe Amazon, që konsi-
derohen pararojë në këtë fushë.
Megjithatë, sekretarja e Transportit, Elai-
ne Chao nuk u mbyll derën projekteve të
tjera. "Nuk ka humbës në këtë pjesë. Ishin
me dhjetëra aplikimet e bëra, që nuk janë

përzgjedhur, por ato mund të licencohen
për testime në muajt në vazhdim nga ne",
deklaroi ajo. Por çfarë do të thotë ky ven-
dim? Dhjetë kompanitë e licencuara do të
jenë në gjendje që të kryejnë eksperi-
mente me fluturimet me drone që janë
përtej rregullave strike të Administratës
Federale të Aviacionit.

Nis beteja e "dronëve", 
SHBA dritë jeshile 

për 10 projekte

104-vjeçari vdiq në ditën 
dhe në mënyrën që dëshironte

Braktisin gratë e vërteta, 
nisin marrëdhënie me kukulla
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