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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 13 maj - Dy skajet e kufijve mes Serbisë
dhe Greqisë, edhe gjatë vitit 2017 kanë qenë
nën monitorimin dhe mbikëqyrjen e vazhdue-
shme të Agjencisë për Zbulim të Maqedonisë.
Aktivitetet e shtuara të grupeve të kontraban-
distëve dhe tendencat për riaktivizimin e Rutës
Ballkanike, paraqesin njërën prej detyrave krye-
sore të cilën pjesëtarët e Agjencisë për Zbulim
e kanë realizuar gjatë vitit të kaluar. Ky institu-

cion i lartë i sigurisë, i cili është nën kompeten-
ca të kabinetit të presidentit Gjorgje Ivanov, në
Raportin e punës për vitin 2017, mes tjerash
thekson se fokusi me migrimin ilegale është
përqendruar në mbledhjen dhe përpunimin e
të dhënave për valën eventuale të refugjatëve
që mund të vijnë nga Lindja e Mesme dhe
Afrika Veriore. “Ne si institucion sigurie, gjatë
vitit të kaluar kemi realizuar...

Qendrat e emigrantëve nën llupën e sigurisë

15 DEN
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I dashur 
për liderin, 
i urryer 
nga rrethi!

Cilat kritere duhesh t’i përmbu-
shësh për të qenë kadrovik i një
partie, ose ndryshe thënë, njeri
që ua cakton fatin të tjerëve? Se-
pse ai vendos: Kush mundet, e
kush jo, të bëhet ministër, drejtor,
nëpunës, polic, doganier, sporte-
list etj. etj. Nuk e di që ka ndonjë
shkollë të posaçme për këtë pro-
fil kaq të rëndësishëm, por e di
që tash e shumë...
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Antisemitizmi
marshon në
Gjermani!

Edhe një 
përpjekje 

për emrin 
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BESA e Bilall Kasamit tashmë ka ndërprerë bisedimet me Zaevin për hyrje në Qeveri edhe të dy
deputetëve të Kasamit. Në një njoftim për mediat, Kasami ka akuzuar Zaevin se po mundohet të blejë
kohë dhe njëkohësisht t'i harxhojë të gjitha palët që janë duke negociuar për kyçje në Qeveri
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Zidan nuk e lëshon Kovaçiçin
Me merkaton e verës pas dere, drejtuesit e Interit kanë rikthyer interesimin e

tyre për Mateo Kovaçiç të Real Madrid. Drejtori sportiv i zikaltrve, Ausilio dekla-

roi se 24-vjeçari është një objektiv konkret i tyre për sezonin e ardhshëm, pasi

shikohet si përforcimi ideal për mesfushën. Gjithsesi për italianët nuk

do të jetë aspak e lehtë t’ia shkëpusin futbollistin madrilenëve, pasi

ai konsiderohet shumë i rëndësishëm për projektin e vitit të ardh-

shëm nga trajneri Zidan, i cili nuk ka aspak ndërmend ta lërë të lirë

futbollistin gjatë merkatos së verës.

Bujar KURTAJ

Shkup, 13 maj - Sezonin e kaluar

skuadra e FC Shkupi në futsall shk-

roi histori, duke u bërë skuadra e

parë shqiptare që ka fituar titullin e

kampionit në këtë kompeticion,

ndërsa sivjet edhe një skuadër

tjetër shqiptare arriti të shkruan hi-

stori. Fjala është për skuadrën e "Ju-

ventus" nga lagja Serava e Shkupit,

e cila të shtunën në kuadër të nde-

shjes finale të Kupës së Maqedo-

nisë, arriti që me rezultatin e thel-

lë 4-1, në palestrën e sporteve

"Gostivari" të mund skuadrën e Ge-

mixhii nga Velesi. Prej fishkëllimës

së parë ka dominuar futbollistët e

skuadrës shqiptare duke para-

lajmëruar kështu se trofeu i Kupës

do të udhëtojë në Shkup. Ka qenë

Neziri ai që ka hapur serinë e gola-

ve për Juventusin, ndërsa në 2-0

epërsinë e ka rritur Jakup Ramada-

ni. Ndeshjen më interesante e kanë

bërë futbollistët e skuadrës nga Ve-

lesi, të cilët arritën të ulin epërsinë

në 2-1, mirëpo deri te përmbysja

nuk erdhën. "Fajtor" për këtë ka

qenë kapiteni Eljesa Neziri, i cili

shënoi dy gola për 4-1 në pjesën e

dytë, duke kompletuar kështu hat-

trikun e tij dhe rezultatin me të ci-

lin edhe përfundoi ndeshja. "Falën-

derimet i takojnë Zotit dhe çdo

sukses i takon atij. Jam krenar me

ekipin e Juventus Serava, jam kre-

nar me djemtë që luajtën si 'luana'.

Falënderoj publikun. Më në fund ia

sollëm trofeun e Kupës, zemrës së

ekipit Gafur Hasanit, ndërsa ky

sukses i takon edhe bashkëlojta-

rit Taulant Ismaili, i cili na ndihmoi

shumë me përvojën e tij", u shpreh

pas ndeshjes futbollisti më i mirë i

ndeshjes finale, Eljesa Neziri.  Në

anën tjetër, i lumtur për këtë suk-

ses të madh ka mbetur edhe traj-

neri Gafur Hasani. "Ekipi i lagjes

që garon në Ligën e parë të futsal-

lit në Maqedoni, arriti të fitojë

Kupën. Kjo meritë është e të

gjithëve që luajtën dhe që kanë

luajtur në të kaluarën. Këta djem

treguan me gjitha kushtet e dobë-

ta që ka klubi, ata luajtën me

zemër dhe fituan. Falënderoj të

gjithë që më bënë njeriun më të

lumtur në botë", deklaroi për ga-

zetën KOHA, Hasani. Pas përfundi-

mit të ndeshjes, gëzimi tek futbol-

listët, stafi teknik dhe kryesia e

klubit ka qenë e madhe, ndërsa fe-

sta ka vazhduar deri në orët e vona

të mbrëmjes. Kujtojmë, për skua-

drën e Juventus Serava ky ishte tro-

feu i parë i Kupës, pas tre finaleve të

deritanishme.

Arbitrat vendosën
kampionatin

Elseid Hysaj ka pranuar se çë-

shtja e titullit për Napolin

është tashmë e mbyllur.

Megjithatë ai ka sulmuar arbi-

trat për këtë. Sidomos në nde-

shjen Inter-Juventus. “Të them

të drejtën të gjithë besonim te

titulli, pas ndeshjes së fituar në

Torino ndaj Juventusit. Në atë

mbrëmje treguam se ishim

shumë më të mirë se kundër-

shtari, duke i mbyllur në gjy-

smëfushën e tyre bardhezinjtë.

Gjithsesi, teksa shikonim një

javë më vonë sfidën Inter-Juve,

dhe ato gabime të arbitrave, u

ndjemë shumë keq dhe

humbëm besimin se mund të

bënim përmbysjen e madhe.

Mendoj se pikërisht ajo

mbrëmje ishte vendimtare në

përcaktimin e fituesit në luftën

për titull”, u shpreh Hysaj. Hy-

saj më pas bëri një vlerësim të

përgjithshëm për ekipin dhe

kërkoi që lojtarët të qëndrojnë

të gjithë që vitin tjetër të bëjnë

më mirë. “Jam shumë i bindur

te cilësitë e lojtarëve të Napolit.

Nëse vijojmë të qëndrojmë të

gjithë, por edhe me ndonjë

përforcim, besoj se vitin e ardh-

shëm do të bëjmë akoma më

mirë, për ta fituar titullin sa më

shpjet të jetë e mundur”, për-

fundoi anësori shqiptar

Shkup , 13 maj - Derbi shqiptar mes

Vëllazërimit dhe Gostivarit ka për-

funduar pa fitues, duke luajtur 2-

2 në Kërçovë, në derbin e javës së

26 në Ligën e dytë-Perëndim. Dhe,

tani ka mbetur që në javën e fun-

dit të vendoset se cila prej këtyre

dy skuadrave do të luaj në barazh.

Gostivari ka 51 pikë, Vëllazërimi 50

pikë, derisa më javën e ardhshme

Gostivari në terren të vet e pret

Makedonija GJP.  
Të parët në epërsi kaluan niko-

qirët me golin Murat Adilit, kurse

në pjesën e dytë mysafirët bënë

përmbysje përmes Florent Osma-

nit dhe Ilirid Ademit. Por, në fund

të ndeshjes një gol në portën e Go-

stivarit që e shënoi Leonard Kal-

laba bëri që Gostivari të mos arrin

të fitojë ndeshjen. Ndryshe, këtë

barazimin e shfrytëzoi Makedo-

nija GJP, e cila edhe zyrtarisht sigu-

roi hyrjen në Ligë të parë. Këta të

fundit mposhtën thellë me 4-0

Euromilkun. Ajo që ka shënuar

këtë xhiro kanë qenë futbollistët

shqiptarë në radhët e skuadrës së

Teteksit, të cilët vazhduan të

shkëlqejnë edhe këtë xhiro, njof-

ton “infOSport.mk”, transmeton

gazeta KOHA. Sikurse në ndeshjet

e kaluara, ashtu edhe në ndeshjen

e së shtunës, tre futbollistë shqip-

tarë dolën të jenë protagonistë në

fitoren 2:3 në transfertën ndaj

Struga Trim Lum. Kjo ndeshje u

zhvillua në Gostivar, ndërsa fito-

ren e skuadrës tetovare e para-

lajmëroi Briliant Sylaj me golin e

shënuar në minutën e 7-të. Vetëm

pas 3 minutave lojë në pjesën e

dytë një eurogol i shënuar nga

Enis Dervishi në minutën e 40-të

dyfishoi rezultatin e Teteksit. Ish

futbollisti i Rabotniçkit, shënoi një

super gol nga gjuajtja e lirë, ndër-

sa me lojën që shfaqi në teren për

gjatë 90-të minutave edhe

njëherë tjetër dëshmoi se bëhet

fjalë për një futbollistë mjaft të

talentuar, të cilin shumë shpejtë

mund ta shohim edhe në ndonjë

skuadër të Ligës së Parë. Nuk vo-

noi shumë dhe në minutën e 53-të

Aaleksandar Celeski shënoi golin e

parë për Struga Trim Lum, duke

rikthyer në një moment shpresat e

skuadrës strugane, e cila në mi-

nutën e 65-të me anë të Flamur

Tairit madje arriti që të barazojë

rezultatin në 2:2. Megjithatë Te-

teksi nuk u dorëzua, pasi vetëm 5

minuta më pas në skenë te skua-

dra mysafire doli Meritoj Saliji, i

cili vendosi rezultatin përfundim-

tarë të këtij takimi, Struga Trim

Lum 2, Teteksi 3. Ishte kjo fitorja e

12-të për Teteksin këtë edicion,

skuadër kjo që pas 26 xhirove ka

tubuar 39 pikë dhe renditet në po-

zitën e 6-të, teksa Struga Ttrim

Lum me 42 pikë renditet në po-

zitën e 4-të.

Shkup, 13 maj - Sazan "Kimbo"

Memedi me prejardhje nga Gosti-

vari me nokaut ka mundur maqe-

donasin Aleksandar Dimovski

"Dimsa". Në meçin, i cili u mbajt në

Olten të Zvicrës, dy garuesit u për-

ballën për titullin në VKU - Zvicër,

kategoria e rëndë mbi 95 kilogram

sipas rregullave të K-1. Ndryshe,

Memedi ishte dukshëm më i për-

gatitur se kundërshtari i tij, i cili

nuk mund ti përballojë luftës ndaj

tij, duke u dorëzuar që në raundin

e parë, kur pësoi një “knock-out”.

Gjyqtari filloi ti numëroj Dimov-

skit, ndërsa ekipi i tij duke parë

gjendjen që ndodhej hodhi pesh-

qirin e bardhë, duke e dorëzuar

meçin. Kjo disfatë e ka bërë të

vuajë maqedonasin pas meçit. "Di-

sfatë me nokaut (K.O). Për fat të

keq ky sport është i tillë. Gjithçka

ishte si duhet, hyra i përgatitur dhe

me vetëbesim. Mund të them se

mirë e fillova meçin, por ai hai-kik,

edhe pse pjesërisht isha i fshehur,

kundërshtari hyri dhe më kapi nën

brinjë. Më pas nuk mundesha të

vazhdoj", shkroi në profilin e tij në

"Facebook", Dimovski. 

LIGA E DYTË - PERËNDIM

Derbi shqiptar pa fitues, Makedonia zyrtarisht pjesë e elitës 
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Maqedonasi Dimovski gjunjëzohet para Memedit

MË NË FUND TROFEU VJEN NË LAGJEN SERAVA

Juventus, fituese 

e Kupës së Maqedonisë

"Ekipi i lagjes që garon në

Ligën e parë të futsallit në

Maqedoni, arriti të fitojë

Kupën. Kjo meritë është e

të gjithëve që luajtën dhe

që kanë luajtur në të
kaluarën. Këta djem
treguan me gjitha kushtet

e dobëta që ka klubi, ata

luajtën me zemër dhe

fituan. Falënderoj të gjithë

që më bënë njeriun më të

lumtur në botë", deklaroi

për gazetën KOHA, Hasani

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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REZULTATET: 
MKD.GJ.P. - EUROMIL 4:0 

VËLLAZËRIMI - GOSTIVARI 2:2 

STRUGA TL. - TETEKSI 2-3 

LABUNISHTA - LOKOMOTIVA 2:1 

NOVACI - ZAJAZI 1:1 
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Xhibali (Komisioni i Maleve) ka qenë
organizëm i krijuar në fund të viteve ’50 të
shek.XIX pranë valiut të Shkodrës nga Porta e
Lartë për shtrirjen e administratës së re të saj
në krahinat malore të veriut të Shqipërisë dhe
për të kufizuar autonominë e tyre. Si anëtarë
me rroga të Komisionit u emëruan përfaqësues
nga 26 bajraqe të vilajetit të Shkodrës. Në të
vërtetë, veprimtaria e komisionit të Xhibalit

mbeti e kufizuar vetëm në qytetin e Shkodrës
dhe çdo orvatje për ta shtrirë atë në malësi hasi
në qëndresë të armatosur.

PËRBALLJA GJATË BISEDIMEVE
"Në Maqedoni dhe në përgjithësi në shtetet me
përbërje të përzier etnike, territori mbetet i
komplikuar dhe implikon diskurse dhe praktika të
shoqërisë integruese ose në disa momente
historike edhe përçarëse. Në Maqedoni kemi dy
retorika kombëtare: njëra nga pala maqedonase e
cila territorin dhe sovranitetin e quan si të vetin
dhe të pandarë me etnitë tjera dhe e dyta është ai
shqiptar i pa konsoliduar si retorikë dhe diskurs,
për shkak të mungesës së një strategjie
kombëtare nga partitë politike shqiptare.
Ky lloj diskursi kombëtar, në fakt, përbën një ndër
pengesat ku shqiptarët dhe liderët përballen me
ndërkombëtarët gjatë bisedimeve dhe
shqyrtimeve të ndryshme që lidhen me territorin,
kombin dhe sovranitetin shqiptar brenda
Maqedonisë...", shkruan në FB, gazetari Selim
Ibrahimi.

KËNGËT E DOBËTA
"Këngë stupide, festival me sistem stupid të
vlerësimit. Kot na e morën kohën votat e jurive
nacionale kur vlera e 10, 20 apo 30 fishuar e votave
të publikut vendos këngët më të dobëta në pozita
që nuk i meritojnë", shkruan në profilin e tij në
Facebook, Muaj Zllatku.

BRITANIA DHE KËNGA E PULAVE
"Britania duhet me t'ja fute Brexit edhe qëtij far
evrovizionit. Pse me këndu dikund ku nuk t'jep
pikë kurrkush? Për ironi, krejt këta që fitojnë në
evrovizion e kanë andërr me këndu në Angli, por
nuk kanë kurrëfarë gjasash. Ani mo qikjo që
këndoj për pula!", shkruan nw FB, publicisti nga
Londra, Daut Dauti.

Deri në 2030
muslimanët
mund të përbëjnë
8 për qind të
Evropës
Një e pesta e popullsisë
muslimane në botë jeton në
hapësirën evropiane,
Amerikën e Veriut dhe
Australi, kurse pritet që
popullsia mulimane deri në
vitin 2030 të përbëjë 8 për
qind të popullsisë së
përgjithshme të Evropës,
thuhet në raportin e
publikuar nga Universiteti i
Shkencave Shoqërore në
Ankara. 
Organizuar nga Qendra për
Kërkime dhe Trajnime në
fushën e statistikave,
ekonomisë dhe çështjeve
sociale për vendet islame
(SESRIC) dhe Drejtorisë së
Diasporës Turke dhe
Komuniteteve Mike (YTB) në
Stamboll sot filloi seminari
dy-ditor me temë: "Diaspora
muslimane: pritjet dhe sfidat
për paqe globale dhe
prosperitet", kurse fokusi do
të jetë në raportin global mbi
diasporën muslimane. Ky
seminar sjell së bashku
zyrtarë të lartë të shumë
vendeve, përfaqësues të
Organizatës së
Bashkëpunimit Islam (OBI), si
dhe përfaqësues të shumtë të
organizatave dhe studiuesve
joqeveritarë.
Sipas një raporti të përgatitur
në Universitetin e Shkencave
Shoqërore në Ankara, u gjet
se rritje e popullsisë
muslimane nuk është
regjistruar vetëm në rajonet e
Lindjes së Mesme, Afrikës
Veriore dhe Azi-Paqësorit.
Këtu u potencua se një e
pesta e popullsisë së
përgjithshme muslimane në
botë jeton në Evropë,
Amerikën Veriore dhe
Australi. Raporti tregon se në
Evropë jetojnë 44 milionë
muslimanë dhe se numri i
muslimanëve në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
(SHBA) kaloi shifrën prej 5
milionë.
Sipas raportit, është
parashikuar që muslimanët
deri në vitin 2030 të përbëjnë
8 për qind të popullsisë së
përgjithshme të Evropës si
dhe 2.1 për qind të popullsisë
së SHBA-ve. Përveç kësaj,
pritet që deri në vitin 2030 të
paktën 79 vende në botë të
kenë popullatë muslimane 1
milionëshe.

(Anadolu Agency, 14 maj)
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Cilat kritere duhesh t’i përmbushësh për të qenë kadrovik i një par-
tie, ose ndryshe thënë, njeri që ua cakton fatin të tjerëve? Sepse ai
vendos: Kush mundet, e kush jo, të bëhet ministër, drejtor, në-
punës, polic, doganier, sportelist etj. etj. Nuk e di që ka ndonjë
shkollë të posaçme për këtë profil kaq të rëndësishëm, por e di që
tash e shumë vite nëpër kasabatë tona ekzistojnë tipa të tillë që ‘’n-
dajnë jazin e mullirit’’ dhe nganjëherë ndodhë që uji rrjedhë edhe
nëpër mullinj të boshatisur, që s'bluan asgjë. Ka të ngjarë që mul-
linjtë e tillë të bluajnë kotësi për një bukë që s’e ngop askënd.

Janë dy probleme fundamentale që ngatërrohen njëri me tjetrin
sa herë që përqendrimi ngarkohet te një person i vetëm i cili duhet
të vendos për të tjerët. Në radhë të parë, te ne mungojnë individë
që kanë integritet të lartë moral e qytetar për të qenë imun ndaj
viruseve të xhelozisë, egoizmit, inferioritetit, familjarizmit etj. Në
radhë të dytë, sado objektiv të jetë ai person, sërish natyra e punë-
ve imponon një përzgjedhje më gjithëpërfshirëse, me një bazë më
të gjerë kriteresh, të denja për t’u marrë parasysh, para se të cak-
tohet një listë kuadrosh.

Merre si ta marrësh, është e pamundur që një individ i vetëm të
jetë alfa dhe omega e përzgjedhjes së njerëzve, për arsye se prak-
tika ka dëshmuar se individët e tillë në të shumtën e rasteve, ose
kanë qenë tejskajshëm subjektiv në kriteret e tyre, ose janë
udhëhequr prej disa parametrave vlerësues që kanë qenë nën ni-
velin e pritjeve të publikut. 

Nuk e di çka thonë analizat e brendshme partiake (nëse ekzi-
stojnë ato) që merren me cilësinë e prurjeve kadrovike, por percep-
timi i përgjithshëm është se tash e disa vite në listat e kuadrove nuk
mund të përfshihen njerëz me vlera të kënaqshme profesionale e
njerëzore dhe nuk mund të flitet për një qarkullim normal të
prurjeve, për faktin se kadrovikët e kasabave kanë bërë bllokada
të pajustifikueshme, duke lënë jashtë proceseve kuadro me diplo-
ma që mund të jenë privilegj për çdo institucion, sikur ata të kishin
patur fatin të kenë merituar mëshirën e kadrovikëve të kasabave. 

Tash më nuk është fshehtësi publike se shefat e tillë lokalë, janë
shumë të kujdesshëm në çështje private e familjare, duke rehatuar
kushërinjtë, baxhanakët, tezakët, balldësket, mirëpo kanë pro-
blem me çështje që dalin jashtë oborrit të tyre, sepse aty fillon hilja
dhe subjektivizmi. Sherifët e kasabave tona, siç e thonë vetë ata që
e kanë pësuar, nuk kanë shumë vullnet të hulumtojnë talent të po-
sadiplomuar për ti angazhuar ata në ndonjë institucion, a projekt,
por përkundrazi tregohen shumë aktiv në dëbimin e këtyre ta-
lentëve, sepse vetëm në këtë mënyrë mjerimi i tyre mund të shkël-
qejë, pa patur si kërcënim frikën e konkurrencës. 

A thua a di ndokush me na tregu se çka ju duhen partive këta she-
rifa kasabash? Për të qenë më e qartë pyetja, po themi se çdo par-
ti mund të ketë ‘’bri thyer’’ të tillë, por a është patjetër që të tillët të
vedosin për fatin e të tjerëve? A është pa tjetër që të vuajmë me
dekada pasojat e humorit të keq të sherifave lokalë, të cilët për
çdo palë zgjedhjesh partisë i dhurojnë nga një armatë kundërsh-
tarësh? A është patjetër të rinjtë tanë me rezultate solide nëpër uni-
versitete të dështojnë në ‘’provimin’’ e injorancës së sherifëve të ka-
sabave? A është patjetër që sherifat e tillë çuditërisht të jenë shumë
të dashur për liderin e shumë të urryer nga rrethi prej nga vijnë?

Sigurisht që pyetjet janë të shumta kur janë në pyetje sherifët e
kasabave, por gjithë këtë shqetësim e zgjidh një përgjigje e
prerë: Interesat e një partive janë më të gjera se kapriçot e çfarë-
do lloj individi.

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

Emin AZEMI

ÇFARË KA QENË XHIBALI?

PORTALUCËT QË DUAN EMANCIPIMIN E GRUAS
"Njifar' portali i lodhtë e paska gjetë nji foto diku në
Indi, si duket, nji grua me vello t'u ia la kambët
burrit të veshun me kostum e kravatë dhe po i pyet
fejsbuk përdoruesit: A duhet gruaja me ia la
kambët burrit?
Çfarë pyetje idiote. Me synim "emancipimin" e
gruas. Por në drejtim të mbrapshtë. Me demek, ky
'nënshtrim', osht i tejkalum dhe 'vetëdijësohuni' se
k'shtu ma nuk bon. Gruaja burrit e burri gruas, jo
veç që duhet me ia la kambët njani-tjetrit, por
duhet edhe me ia terë bile, mbasi që t'ia lanë.
Kur s'ka frizer e berber, bon edhe me ngjyros e me
rru njani-tjetrin, me e përcjellë në toalet kur osht e
nevojshme, me e ushqye, me e veshë e zhveshë
njani-tjetrin në qoftë nevoja. E shumë e shumë
sakrifica tjera. Por, si duket, ata që nuk e kanë njoftë
as përjetu kurrë dashninë, vijnë e shfaqen "super-
modern" e super-egoistë me ide krejt jonjerëzore.
E portalet tona, janë njerëzit tanë të paedukum, të
cilët në vend të edukimit si njërin ndër misionet e
profesionit që ushtrojnë, po e kultivojnë ç'edukimin
e ç'njerëzimin në mënyrën ma të sofistikume.  Për
çka jeton dikush që nuk i shërben askujt për asgjë?
- Këtë ma së miri e dinë 'portalucat' tanë", shkruan
në profilin e saj në FB, këngëtarja dhe aktivistja nga
Prishtina, Donika Gashi.

I dashur për
liderin, i urryer
nga rrethi!
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Shkup, 13 maj - Zgjerimi i Qeverisë
dhe kalkulimet prej gati më shumë
se një muaj se kush do të jetë part-
ner i ri i kabinetit të kryeministrit
Zoran Zaev, duket se kanë marrë
fund. Lëvizja BESA me kryetar Afrim
Gashi dhe PDSH e Menduh Thaçit
do të jenë partnerët e rinj të koalicio-
nit qeverisë, krahas BDI-së dhe koa-
licionit të kryesuar nga LSDM. Është
vet Afrim Gashi, kryetar Lëvizjes
BESA të Shkupit, ai i cili paralajmë-
roi se partia së shpejti mund të
bëhet pjesë e siç theksoi, Qeverisë
reformuese të Kryeministrit Zoran
Zaev. Lajmin në fjalë Gashi e ka
dhënë të të shtunën mbrëma, në një
takim  me anëtarët e partisë dhe
simpatizantët në Kërçovë, Gashi ka
thënë se sigurt tre deputetët e BE-
SËS do jenë pjesë e Qeverisë. "Kjo
ndodh sepse Maqedonia ecë me
sukses drejtë strukturave euroatlan-
tike, pikërisht ky moment na bënë
optimist", tha Gashi.

Ndërkohë, BESA e Bilall Kasa-
mit tashmë ka ndërprerë bisedimet
me Zaevin për hyrje në Qeveri edhe
të dy deputetëve të Kasamit. Në një
njoftim për mediat, Kasami ka aku-
zuar Zaevin se po mundohet të
blejë kohë dhe njëkohësisht t'i
harxhojë të gjitha palët që janë
duke negociuar për kyçje në Qeveri.

"Duke qenë një kohë të gjatë në
fazën bisedimeve për zgjerimin e
shumicës parlamentare, Lëvizja
Besa edhe përkundër qasjes korrek-
te dhe pozitive, e sheh të arsyeshme
që të ndan me opinionin publik sh-
qetësimin për krijimin e një gjendje
politike inerte e cila jo vetëm që

dëmton imazhin e Lëvizjes BESA,
por dëshmon edhe për një qasje jo-
serioze nga ana e kryeministrit Zo-
ran Zaev i cili është iniciuesi kryesor
i zgjerimit të shumicës parlamenta-
re. Duke u nisur nga fakti se për Lë-
vizjen BESA zgjerimi i shumicës
parlamentare nuk është kuptuar
vetëm si proces teknik për siguri-
min e numrave në Parlament, por si
një proces i cili do përmirësonte
aspektin kualitativ të qeverisjes dhe
me pjesëmarrjen e Lëvizjes Besa do

behej diferenca e një menaxhimi
tjetërfare, gjë që si duket nuk është
kuptuar nga kryeministri Zaev i cili
për fat të keq përmes opsionit të
'blerjes' të kohës po mundohet që
politikisht të harxhojë të gjitha
palët që janë duke negociuar për
kyçje në Qeveri dhe në publik ve-
pron ndryshe nga ajo që dakor-
dohet në takimet e përbashkëta",
thuhet në njoftimin e firmosur nga
vet Kasami.

Pasi ky proces i negociatave po
vazhdon më shumë se katër muaj
pa një epilog konkret, thuhet më
tej në njoftim, vlerësojmë se ta-
shmë janë tejkaluar të gjitha limitet
kohore dhe duke mos dashur që Lë-
vizja BESA të mbetet peng i kalku-
limeve teknike të shumicës parla-
mentare, duke nisur nga sot i
ndërprejmë të gjitha bisedimet me
kryeministrin e vendit sa i takon
kyçjes të Lëvizjes Besa në qeverinë e
Maqedonisë.

"Ne kemi menduar se me kali-
min e kohës qeverisja e Zoran Zaev
do fillojë të lirohet nga BDI si një
pjesë e ish regjimit të Nikolla Gruev-
ski, mirëpo për fat të keq, duke pa-
sur parasysh palët të cilat për çdo
ditë i shtohen negociatave për
rritjen e shumicës parlamentare,
tashmë jo vetëm BDI por edhe ele-
mentet e tjera që kanë qenë pjesë e
regjimit të Gruevskit po lëshojnë
rrënjët e tyre edhe në këtë qeverisje
e cila po humb epitetin e qeverisë

reformatore. Lëvizja BESA do vazh-
dojë të jetë opozitë konstruktive
duke ngritur zërin ndaj çdo veprimi
të gabuar politik të Qeverisë si dhe
duke iniciuar dhe përkrahur çdo
reformë e cila do përmirësonte
standardin jetësor, demokracinë e
vendit, sundimin e ligjit, lirinë e sh-
prehjes dhe integrimin e Maqedo-
nisë në NATO dhe BE", thuhet në
fund të komunikatës.

Ndryshe, sipas informatave ta-
shmë të konfirmuara nga të gjitha
palët, Zeqirija Ibrahimit do t'i takojë
post ministri, ndërsa flitet ajo e Kul-
turës. Bardhyl Dauti, nënkryetar i
PDSH-së, pritet të drejtojë Mini-
strinë për Investime të Huaja, ash-
tu sikurse PDSH do të marrë edhe
disa drejtori që tashmë janë të lira
që nga koha kur Aleanca për Shqip-
tarët braktisi Qeverinë. Drejtori do
të marrë nën udhëheqje edhe zyr-
tarë të Lëvizjes BESA të Gashit,
ndërsa me gjasë, kjo parti do të
udhëheq edhe me postin e zë-
vendësministrit të Transportit dhe
Lidhjeve. Është vet kryeministri
Zaev ai që ka paralajmëruar se deri
në fund të muajit, marrëveshja me
partnerët e koalicionit do të zyrtari-
zohet. Me dy deputetët e PDSH-së
dhe tre të BESËS në Qeveri, shumi-
ca parlamentare do të fitojë 69 de-
putetë, duke pasur parasysh këtu
edhe tre të pavarur që së fundmi iu
bashkëngjitën shumicës parlamen-
tare.

Tetovë, 13 maj - Faza e parë e
mbledhjes së Kryesisë së Bashki-
mit Demokratik për Integrim të fil-
luar më 16 mars 2018 që synon
ndërtimin e politikave programore,
strategjike, orientuese dhe kadro-
vike të BDI-së për dy dekadat vijue-
se përfundoi me takimin marato-
nik të drejtuesve të BDI-së të
premten ku u miratuan konkluzat
për vijueshmërinë e zbatimit të
programit nga ana e ekzekutivit si
dhe u diskutua mbi pushtetin lokal
dhe prioritetet programore për ko-
munat. Kështu thuhet në një njof-
tim të BDI-së, sipas të cilës, seria e

mbledhjeve të Kryesisë përfshiu ra-
portime të detajuara të drejtuesve
të pushteteve të drejtuara nga ana
e Bashkimit Demokratik për Inte-
grim që përfunduan me konkluza
konkrete programore të afatizuara
për zbatim në drejtim të ngritjes
së cilësisë në arsim, shëndetësi, kul-
turë, përfaqësim të drejtë, adekuat
dhe cilësor, decentralizim të shtuar,
politika lokale, zhvillim ekonomik
dhe mirëqenie shoqërore, ambient
jetësor, infrastrukturë, etj. "Anëtarët
e kryesisë vlerësuan ecurinë e zba-
tueshmërisë së programit për se-
cilin dikaster drejtues veç e veç dhe

dhanë orientime konkrete për viji-
min e punës në frymën e plotësimit
të premtimeve zgjedhore dhe
adresimit të pritjeve të qytetarëve.
Në këto mbledhje u diskutuan
edhe aktualitetet politike, përfshirë
çështjen e emrit, marrëdhëniet me
fqinjët, integrimin në NATO, refor-
mat sistemore, raportin e progresit
të Komisionit Evropian, negociatat
me Bashkimin Evropian, zgjerimin
e shumicës parlamentare, barazinë
gjuhësore, etj. Kryesia konstatoi
ecurinë e suksesshme dhe shpre-
sëdhënëse të negociatave për
tejkalimin e pengesës së fundit në

drejtim të integrimit të plotë eu-
roatlantik dhe inkurajoi pushtetet
legjislative dhe ekzekutive që
guximshëm të përmbyllin edhe
kontestin shumëvjeçar me Greqinë
në periudhën para nesh", thuhet në
njoftim, ndërsa shtohet se në
përmbyllje të fazës së parë që shë-
non edhe rrumbullakimin e ve-
primtarisë tematike të BDI-së si
subjekt politik pas miratimit në
tërësi të pjesës normative të Marrë-
veshjes së Ohrit, kryetari Ali Ahme-
ti paralajmëroi mbledhje të Këshil-
lit të Përgjithshëm, si organ më i
lartë në mes të dy Kongreseve, për

muajin qershor të këtij viti.
"Mbledhja e Këshillit të Përgjith-
shëm do të jetë nisma në ndërti-
min e përbashkët të Bashkimit De-
mokratik për Integrim për dy
dekadat para nesh e gjithnjë në
dobi të shoqërisë së përgjithshme
dhe proceseve progresive të vendit
tonë".

Ligjin e
gjuhëve në
Gazetën
Zyrtare, kur 
të jetë koha 
e duhur!
Shkup, 13 maj - Kryetari i Parla-
mentit të Maqedonisë, Talat
Xhaferi thotë se Ligjin për për-
dorimin e gjuhëve do ta dër-
gojë në Gazetën Zyrtare kur
do të vlerësojë se është koha e
duhur, por nuk saktëson se kur
kjo mund të ndodhë. "Duke
pasur parasysh se nuk ka afate
lidhur me publikimin e ligjit
për gjuhët, mendoj se në
kohën e duhur, kur do të vlerë-
soj se ligji duhet të dërgohet
në Gazetën Zyrtare, ai do të
shpallet dhe pastaj institucio-
net tjera kompetente mund të
prononcohen në lidhje me
tekstin e ligjit, gjegjësisht për
ato indikacione dhe dilema të
cilat u thanë në publik!", thek-
son Xhaferi në një intervistë
për Radio Evropa e Lirë. Xhafe-
ri nuk dëshiron t'i komentojë
zërat se BDI-ja kalkulon me
Ligjin për gjuhët dhe duke
luan ftohtë-ngrohtë që në rast
të zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare, të cilat janë në
lojë me ato presidenciale, ta
nxjerrë përsëri dhe ta bëjë
temë. "Nuk dua të komentoj
atë që ju e theksoni. Mendoj
se ky nuk është qëndrim dhe
llogaritje e BDI-së dhe cilësdo
nga partitë politike, sepse ligji
tashmë është miratuar për
herë të dytë dhe nuk ka nevojë
të bëhet çfarëdo lloj kalkulimi
me të", tha Xhaferi në një in-
tervistë për Radion Evropa e
Lirë.

Ahmeti afatizon punën e zyrtarëve
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GATI PËRBËRJA E RE QEVERITARE

Gashi e Thaçi pjesë e Qeverisë,
Kasami ndërpret bisedimet

BESA e Bilall Kasamit
tashmë ka ndërprerë
bisedimet me Zaevin për
hyrje në Qeveri edhe të dy
deputetëve të Kasamit.
Në një njoftim për
mediat, Kasami ka
akuzuar Zaevin se po
mundohet të blejë kohë
dhe njëkohësisht t'i
harxhojë të gjitha palët
që janë duke negociuar
për kyçje në Qeveri

Kemi menduar se me kalimin
e kohës qeverisja e Zoran Zaev
do fillojë të lirohet nga BDI si
një pjesë e ish regjimit të
Nikolla Gruevski, mirëpo për
fat të keq, duke pasur parasysh
palët të cilat për çdo ditë i
shtohen negociatave për
rritjen e shumicës
parlamentare, tashmë jo
vetëm BDI por edhe
elementet e tjera që kanë
qenë pjesë e regjimit të
Gruevskit po lëshojnë rrënjët e
tyre edhe në këtë qeverisje e
cila po humb epitetin e
qeverisë reformatore 

BILALL KASAMI 

Koha
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Shkup, 13 maj - Javën e ardhshme,
më 17 maj në Sofje, do të takohen
kryeministrat e Maqedonisë dhe
Greqisë Zoran Zaev dhe Aleksis Ci-
pras, si vazhdim i përpjekjeve të
gjendet zgjidhje për kontestin me
emrin. Mbetet të priten rezultatet
nga mbajtja e saj që të shihet nëse
të dy vendet kanë arritur kompro-
mis, duke pasur parasysh që Krye-
ministri Zaev në prill tha se kur opi-
nioni do të dëgjojë paralajmërim
për takim të ri, kjo do të thotë se ka
mundësi të arrihet zgjidhje e denjë
për vendin. Takimi i kryeministrave
të Maqedonisë dhe Greqisë vjen pas
takimit të djeshëm të shefave të di-
plomacive të Maqedonisë dhe Gre-
qisë Nikolla Dimitrov dhe Nikos
Koxias, nën patronazh të
ndërmjetësuesit Metju Nimic.

"Takimin mund ta karakterizoj
si shumë serioz, punuam shumë,
në disa momente edhe intensivi-
sht. Bëmë një punë të caktuar pozi-

tive. Të dy ministrat do t'i brifojnë
kryeministrat në përgatitjet për
takimin e tyre në Sofje javën e ardh-
shme më 17 maj. Në thelb kjo është
porosia që e kemi", tha Nimic pas
takimit. Ai nuk doli me hollësi tjera,
ndërsa deklarata për mediat nuk
dhanë as ministrat e Punëve të Ja-
shtme Dimitrov dhe Koxias. Siç
njoftoi korrespondentja e MIA-s
nga Athina, negociatat dhe bisedi-
met në hotelin në Sunio të mini-
strave Dimitrov dhe Koxias me për-
faqësuesin e posaçëm të KB-së
Nimic, zgjatën pothuajse gjashtë
orë.

Në prag të takimit të djeshëm të
shefave të diplomacive të Maqedo-
nisë dhe Greqisë me ndërmjetësue-
sin Metju Nimic, gazetat greke "Ka-
timerini" dhe "Ta nea" në botimet e
tyre publikuan analiza të ngjash-
me, rreth skenarit të mundur për të
arritur marrëveshje dhe një pe-

riudhë të caktuar kohore për rati-
fikim nga ana e Maqedonisë. T'i je-
pet kohë e mjaftueshme Maqedo-
nisë që ta miratojë erga omnes dhe
të bëjë rishikim të kushtetutës para-
shikon skenari që sipas "Katimeri-
nit", në ditët e fundit po bisedohet
mes Athinës dhe Shkupit.

"Në bazë të këtij skenari, kur
IRJM-ja do t'i miratojë këto dy pika
të parapara, jashtëzakonisht të
rëndësishme për Athinën, atëherë
automatikisht vendi fqinj do t'i ba-
shkëngjitet NATO-s dhe do t'i fil-
lojë negociatat inkuadruese me BE
(gjithsesi, nëse Brukseli dërgon fte-
së përkatëse), shkruan "Katimerini".
Sipas "Katimerinit", për ecje drejtë
marrëveshjes, për Greqinë duhet të
përmbushen kushti për emrin të
jetë erga omnes.

"Sipas Athinës, nuk duhet të ek-
zistojë asnjë dritare, madje edhe
në brendinë e IRJM-së, në të cilën

vendi në mënyrë të izoluar do ta
përdor termin 'Maqedoni'. Gjithçka
duhet të çojë në emër të ri, pa dal-
lim nëse ai do të jetë 'Maqedonia e
Epërme', apo ndonjë tjetër", shk-
ruan gazeta dhe shton se erga om-
nes çon drejtë ndryshimit të Kush-
tetutës. Siç publikoi paraprakisht
MIA, me skenar të ngjashëm, por
me informacion shtesë për afat
kohorë prej dy vjetëve për imple-
mentim, doli edhe gazeta greke "Ta
nea". Arritje e marrëveshjes tani
dhe kompletim gradual për dy vjet
janë dy karakteristikat e skenarit
që gjendet në tryezën të cilën e pu-
blikon edicioni i së shtunës i ga-
zetës greke "Ta nea"

"Gjatë leximit të parë, element
më i rëndësishëm i këtij versioni të

marrëveshjes është shfaqja e qëlli-
mit të fqinjëve ta pranojnë për për-
dorim të përgjithshëm (erga om-
nes) emrin që do të dakordohet
(mbizotërojnë emrat Maqedonia e
Epërme, Maqedonia e Re), shkruan
gazeta dhe komenton se pala e Ma-
qedonisë e ndryshon qëndrimin për
përdorimin e emrit kushtetues
brenda vendit. Sipas informacione-
ve të gazetës, marrëveshja nuk
mund të jetë tani dhe menjëherë
por jepet kohë, ndoshta dy vjet për
implementim erga omnes. Pala e
Maqedonisë ka konsideruar, shk-
ruan "Ta Nea", se këtë periudhë
dyvjeçare është i kënaqshme që të
bëhen ndryshimet e nevojshme ku-
shtetuese, qoftë me ose pa shpallje
të zgjedhjeve.

Athina, 13 maj - Arritje e marrëve-
shjes tani dhe kompletim gradual
për dy vjet janë dy karakteristikat e
skenarit që gjendet në tryezën të
cilën e publikon edicioni i së sh-
tunës i gazetës greke "Ta Nea".
"Gjatë leximit të parë, element më
i rëndësishëm i këtij versioni të
marrëveshjes është shfaqja e qël-
limit të fqinjëve ta pranojnë për
përdorim të përgjithshëm (erga
omnes) emrin që do të dakordohet
(mbizotërojnë emrat Maqedonia
e Epërme, Maqedonia e Re), shk-
ruan gazeta dhe komenton se pala
e Maqedonisë e ndryshon qëndri-
min për përdorimin e emrit kush-
tetues brenda vendit. Sipas infor-

macioneve të gazetës, marrëveshja
nuk mund të jetë tani dhe
menjëherë, por jepet kohë, ndo-
shta dy vjet për implementim erga
omnes. Pala e Maqedonisë ka kon-
sideruar, shkruan "Ta Nea", se këtë
periudhë dyvjeçare është i kënaq-
shme që të bëhen ndryshimet e
nevojshme kushtetuese, qoftë me
ose pa shpallje të zgjedhjeve. "Ta
nea" shkruan se që Maqedonia t'i
bëjë këto lëshime, kërkon të sigu-
rohen rezultate urgjente dhe të
prekshme reale, gjegjësisht hyrje
në NATO dhe fillim të negociatave
inkuadruese me BE-në.
"Lidhur me periudhën dyvjeçare,

Athina hesht, Megjithatë sipas
informacioneve thonë se mund të
dakordohet për një periudhë të
caktuar që do ta kërkojë pala tjetër

(një vit për shembull) gjatë kohës
kur do të bëhen hapa drejtë im-
plementimit të marrëveshjes të
tërësishme obliguese, që do të ar-
rihet në fillim, dhe çdoherë të zba-
tohen pikat e dakorduara , e jo për
ato prej fillimi të bisedohet", shk-
ruan gazeta dhe sqaron se duhet
marrëveshje e tërësishme, pe-
riudhë kohore obliguese vetëm për
implementim, e ajo është "rruga
nëpër të cilën mundet Shkupi të
arrijë deri në ftesën zyrtare për in-
tegrim". "Pastaj, nëse ecet para si-
pas hartës (njoftimet e mënyrë zyr-
tare KB-së dhe obligimet lidhur
me emrin e ri dhe përmasat e për-
dorimi), vijojnë ratifikime në par-
lamentet për integrim të vendit
fqinj si anëtare e plotfuqishme në
NTOS", shkruan "Ta Nea".

Shkup, 13 maj - Në vend se të kon-
statojmë probleme, duhet të
ofrojmë zgjidhje kreative, theksoi
presidenti Gjorge Ivanov në Fo-
rumin e djeshëm global për li-
dership, që po mbahet në Univer-
sitetin "Bahçeshehir" në
Stamboll. Në fjalimin e tij ai
theksoi disa propozime me të ci-
lat do të përmirësohej rendi botë-
ror. Krahas nevojës për një etikë
të re globale, Ivanov e theksoi
edhe nevojën për debat të hapur
në institucionet multilaterale,
kumtoi Kabineti i Presidentit. Iva-
nov foli edhe për problemet të ci-
lat dalin nga relativizimi i së vër-
tetës dhe manipulimit me
mendimin publik, duke cekur se
pa respektimin e fjalës së dhënë
do të zhduket edhe besimi në si-
stem. "Mjafton ta shikojmë
gjendjen me të drejtën
ndërkombëtare. Republika e Ma-
qedonisë shtatë vite pret të re-

spektohet aktvendimi i Gjykatës
ndërkombëtare të drejtësisë në
Hagë në vitin 2011 lidhur me bl-
lokadën greke për NATO. Një nga
anëtaret e rralla të NATO-s, të ci-
lat e respektojnë aktvendimin
është Republika e Turqisë e cila
çdoherë parimisht e përdorë em-
rin tonë kushtetues. Edhe për
këtë jemi shumë mirënjohës", tha
presidenti Ivanov. Siç informuan
nga Kabineti i tij, në Forumin glo-
bal të liderëve marrin pjesë poli-
tikanë, ambasadorë dhe profe-
sorë të shquar nga Turqia dhe
bota. Në mesin e temave të foru-
mit janë udhëkryqi i aleancave
ndërkombëtare, paqja e qën-
drueshme në Lindjen e Afërt,
ardhmëria e Bashkimit Evropian.
Presidenti Ivanov e vizitoi qyte-
tin Sivas në Anadolli, ku u mbajt
ligjëratë dhe iu nda doktorati i
nderit nga Universiteti prestigjioz
"Xhumhyriet".

JAVËN E ARDHSHME TAKIM ZAEV-CIPRAS

Edhe një përpjekje për emrin 
"Takimin mund ta
karakterizoj si shumë
serioz, punuam shumë,
në disa momente edhe
intensivisht. Bëmë një
punë të caktuar pozitive.
Të dy ministrat do t'i
brifojnë kryeministrat në
përgatitjet për takimin e
tyre në Sofje javën e
ardhshme më 17 maj. Në
thelb kjo është porosia
që e kemi", tha Nimic pas
takimit

Takimi, rol kyç për periudhën në vijim 
Takimi Dimitrov-Koxias-Nimic do të luajë rol kyç në perspektivën për
zgjidhje në periudhën në vijim, thotë Dargo Angellov, ambasadori i
Maqedonisë në Athinë, për edicionin e djeshëm të gazetës greke "Ta
nea", lidhur me raundin e ri të bisedimeve. Angellov thotë se ekziston
përparim në negociata, të cilat në nivel të ministrave të Punëve të
jashtme janë intensifikuar gjatë periudhës së kaluar, por megjithatë
mbeten dallimet themelore."Siç deklaroi edhe ministri Dimitrov,
gjatë periudhës ës kaluar ishte vërejtur përparim në shumë aspekte
për një zgjidhje të mundshme. Megjithatë, mbeten dallimet
themelore sa i përket insistimit të Greqisë për ndryshim të
Kushtetutës sonë dhe shtrirjes për përdorimin  e emrit. tani hymë në
një fazë shumë kritike të negociatave dhe takimi i dy ministrave,
kësaj radhe me praninë e përfaqësuesit të posaçëm t5ë KB-së,
Methju Nimic, do të luajë rol kyç në perspektivën për zgjidhje në
periudhën e ardhshme kohore", thotë Angellov për "Ta nea", lajmëroi
korrespondentja e MIA-s nga Athina. 

Turqia në anën e MaqedonisëMEDIAT GREKE PËR SKENARIN E ZGJIDHJES SË KONTESTIT

Marrëveshje tani, Kushtetuta për dy vjet 
"Ta Nea" shkruan se që
Maqedonia t'i bëjë këto
lëshime, kërkon të
sigurohen rezultate
urgjente dhe të prekshme
reale, gjegjësisht hyrje në
NATO dhe fillim të
negociatave inkuadruese
me BE-në

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Katër shqiptare
arrestohen në Zhelinë
Katër shtetase të huaja, dy nga Kosova
e dy nga Shqipëria, Policia e Tetovës i
ka arrestuar në fshatin Zhelinës. Në
njoftimin zyrtar të policisë së shtetit
thuhet se personat në fjalë e kanë ke-
qpërdorur qëndrimin e përkohshëm
në Maqedoni. "Në një lokal të pozicio-
nuar në fshatin Zhelinë, janë zbuluar
katër shtetase të huaja. Të njëjtat
mendohet se kanë qëndruar ilegali-
sht në Maqedoni, pasi paraprakisht ju
ka skaduar leja e qëndrimit. Për këto
arsye, policia e Tetovës i ka arrestuar
dhe ndaj tyre do të zbatohet masat
përkatëse”, thonë nga MPB. Rajoni i
Pollogut, ndryshe është i njohur si një
prej lokacioneve ku brenda vitit MPB
arreston më tepër shtetase të huaja.
Dyshimet fillestare janë ato se duke
mos pasur leje punës, nëpër lokacione
të ndryshme, kafene e vende të ngja-
shme, punojnë ilegalisht. Prostitucio-
ni dhe trafikimi me njerëz po ashtu
paraqet një fenonem shqetësues që e
heton policia e shtetit.

Burri nga Kisella Voda
e bën gruan për spital
Dhuna në familje nuk ka të ndalur. Ra-
sti i fundit me përdorimin e dhunës
ndaj grave është regjistruar në një
lagje të Shkupit. Sipas raportit ditor të
policisë, banorja e Kisella Vodës, G.C
(63), të shtunën në mëngjes e ka de-
noncuar në polici bashkëshortin e saj,
i cili fizikisht e ka sulmuar. "Në spitalin
e qytetit ‘Shën Naum Ohridski’, qyteta-
res së fjalë i është dhënë ndihma e
parë mjekësore, me çka janë konsta-
tuar lëndime të renda trupore. Për
zbardhje të plotë të rastit, nëpunësit e
policisë kanë ndërmarrë të gjitha ma-
sat”, thonë nga Sektori për Punë të
Brendshme në Shkup. Problemet so-
ciale më shpesh, ndonjëherë edhe
gjendja e alkoolizuar e dhunuesve pa-
raqesin shkaqet më të shpeshta që re-
zultojnë me dhunën në familje. Për
dallim nga viktimat, të cilët marrin
guximin t’i denoncojnë këto raste
pranë organeve të rendit, sipas stati-
stikave zyrtare të shumë organizatave
qeveritare, një pjesë e madhe e vikti-
mave (kryesisht gra) e durojnë tor-
turën fizike, me të vetmin qëllim mos
ta humbin familjen dhe fëmijët.

Vidhet Posta 
e Shemshovës
Të premten nga pasditja e deri në orët
e para të mëngjesit të ditës së shtunë,
në Postën e fshatit Shemshovë, është
kryer vjedhje e rëndë. Vjedhja është
kryer nga persona të panjohur, pasi si-
pas hetimeve rezulton se korniza prej
metali është larguar me forcë. Sipas
policisë, pasi personi i panjohur ka
hyrë brenda, nga arka ka marrë 98.840
denarë dhe e ka lëshuar vendin e
ngjarjes. Janë marrë masa për
zbardhjen e plotë të rastit. (O.Xh)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 13 maj - Dy skajet e kufijve mes Serbi-
së dhe Greqisë, edhe gjatë vitit 2017 kanë
qenë nën monitorimin dhe mbikëqyrjen e
vazhdueshme të Agjencisë për Zbulim të
Maqedonisë. Aktivitetet e shtuara të gru-
peve të kontrabandistëve dhe tendencat për
riaktivizimin e Rutës Ballkanike, paraqesin
njërën prej detyrave kryesore të cilën pjesë-
tarët e Agjencisë për Zbulim e kanë reali-
zuar gjatë vitit të kaluar. Ky institucion i lartë
i sigurisë, i cili është nën kompetenca të ka-
binetit të presidentit Gjorgje Ivanov, në Ra-
portin e punës për vitin 2017, mes tjerash
thekson se fokusi me migrimin ilegale është
përqendruar në mbledhjen dhe përpuni-
min e të dhënave për valën eventuale të re-
fugjatëve që mund të vijnë nga Lindja e Me-
sme dhe Afrika Veriore. “Ne si institucion
sigurie, gjatë vitit të kaluar kemi realizuar
hulumtime dhe operacione operative, me
çka në disa qendra tranzicioni në vend janë
marrë në pyetje shtetasit e huaj, të cilët janë
vendosur në këto qendra si dhe të njëjtit
gjatë gjithë kohës janë vëzhguar. Kësisoj,
këmbim i vazhdueshëm i informacioneve
është bërë me shërbimet e huaja të sigurisë
si dhe në nivel ndërinstitucional me MPB-së,
Drejtorinë e Doganave, Grupin e vlerësimit
dhe Komitetin Drejtues”, thuhet në Raportin
e Agjencisë për Zbulim.

Për dallim nga Raportet e tjera vjetore të
organeve të sigurisë në vend, raporti i Agjen-

cisë për Zbulim, ashtu siç edhe mund të pri-
tej, nuk përmban shumë të dhëna, gjegjësi-
sht raste konkrete për punën dhe aktivitet e
tyre në terren. 

Përshkrimi i veprimtarisë së pjesëtarëve
të këtij institucioni është përqendruar
vetëm në theksin e fushës së veprimit. Në
përpunimin e Strategjisë Kombëtare të Ma-
qedonisë për parandalim dhe luftim të ek-
stremizmit të dhunshëm, siç thuhet në këtë
Raport, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues
të Agjencisë për Zbulim. Krimi i organizuar
jashtë kufijve të vendit tonë, po ashtu ka
qenë pjesë e monitorimit dhe hetimeve që
kjo agjenci i ka realizuar. 

“Agjencia jonë në vitin 2017, njëkohësi-
sht ka qenë i fokusuar në identifikimin e kri-
mit të organizuar, i cili lidhet me më shumë
shtete dhe kontinente. Në këtë drejtim, pje-
së e këtyre hetimeve kanë qenë kontraban-
dimi i lëndëve narkotike, cigaret, armët, mu-
nicionet e ndryshme dhe materie
eksploduese. Me interes të posaçëm ka qenë
krimi transnacional i lidhur me strukturat
politike, korrupsionin, larjen e parave dhe
krijimin e zonave tjera për lloje të ndryshme
të kriminaliteti”, thuhet mes tjerash në Ra-
portin e Agjencisë për Zbulim. Kur jemi të
bashkëpunimi bilateral, nga kjo agjenci
njoftojnë se gjatë 2017 janë realizuar 46

takimeve me përfaqësues të shërbimeve të
huaj, nga gjithsej 5 kontinente. Temë e këty-
re takimeve, sipas të dhënave në Raport,
kanë qenë migrimi ilegal, terrorizmi
ndërkombëtar, luftëtarët e huaj e kështu
me radhë. Duke synuar parandalimin e sul-
meve eventuale nëpërmjet internetit,
Agjencia për Zbulim gjatë 2017-ës e ka rino-
vuar rrjetin e të dhënave në kuadër të insti-
tucionit të tyre. Vendosja mekanizmave të
reja kontrolluese, në pajtim me standardet
më të larta për mbrojtje nga sulmet për-
mes internetit, ka qenë sfera e brendshme
ku është punuar më tepër, përfshi edhe traj-
nimin apo aftësimin e nëpunësve të agjen-
cisë për përdorimin e këtyre mekanizmave.
Ndryshe, në këtë Raport nuk tregohen num-
ri i masave disiplinore të cilët janë shqip-
tuar ndaj nëpunësve të Agjencisë për Zbu-
lim. Gjatë viteve të kaluara, opinioni ishte
dëshmitar se si pjesëtarë të këtij institucio-
ni të lartë të sigurisë, duke keqpërdorur au-
toritetin e tyre, shpeshherë janë ndeshur
me nëpunësit e policisë së rregullt. Rasti i
fundit i cili publiku kishte ndodhur në gusht
të vitit të kaluar, kur nëpunësi i Agjencisë
për Zbulim, Bllagojçe Ristovski, u arrestua
në Stadiumin e Qytetit, për shkak të zënkës
verbale më një pjesëtar të policisë së rre-
gullt.

Shkup, 13 maj - Zëvendëskryeministri Bujar
Osmani përshëndeti përpjekjet e Kosovës
për përfundimin e autostradës prej 55 kilo-
metrave që çon drejt vendkalimit kufitar Bl-
lacë me Maqedoninë dhe njoftoi se kanë fil-
luar punët përgatitore për projektimin dhe
realizimin edhe të pjesës tonë të auto-
stradës, nga Shkupi drejtë VK Bllacë në një
gjatësi prej 13 kilometrash. Në video-fjali-
min nga autostrada në ndërtim në Kosovë,
afër Grykës së Kaçanikut , Osmani tha se si
zëvendëskryeministër e udhëheq grupin mi-
nistror të angazhuar nga Qeveria për reali-
zimin e këtij projekti. "Sekretariati për Çë-
shtje Evropiane tashmë ka siguruar 1.3
milion euro për projektimin dhe studimin e
terrenit për realizimin e pjesës tonë të auto-
stradës dhe grupet teknike janë tashmë në
terren. Për këtë projekt strategjik shumë

është folur në të kaluarën, por për arsye të
ndryshme, duke përfshirë edhe ato politike,
disi u vendos në harresë", dekalroi Osmani.
Zëvendëskryeministri theksoi se autostra-
dat janë arterie të rëndësishme për zhvilli-
min e një shteti, por kur lidhen dy shtete

fqinje bëhen, tha edhe ura e miqësisë mes
njerëzve. Vitin e kaluar në VK Bllacë, tha
Osmani, kanë kaluar 2.7 milionë automjete
në të dy drejtimet, Maqedonia në Kosovë
ka eksportuar mallra me vlerë prej 190 mi-
lionë euro, kurse ka importuar mallra me
vlerë prej 40 milionë euro. "Kjo flet për sufi-
cit të konsiderueshme në favorin tonë. Nëse
këtyre numrave i shtojmë 30 milionë euro
për qind shpenzime të shtetasve të Kosovës
në nivel vjetor në Maqedoni për shërbime
shëndetësore, kjo gjithashtu flet për ndiki-
min e kësaj autostrade në ekonominë e Re-
publikës së Maqedonisë", tha Osmani. Ai
theksoi se edhe eksporti nga Maqedonia në
Kosovë, i cili në vitin 2011 ka arritur 420 mi-
lion euro, tani është përgjysmuar dyfish për
shkak të ndërtimit të autostradës Prishtinë-
Tiranë.

Filluan përgatitjet për autostradën nga Shkupi drejt Bllacës
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PUBLIKOHET RAPORTI I AGJENCISË PËR ZBULIM PËR VITIN 2017

Qendrat e emigrantëve 
nën llupën e sigurisë

Në Raportin e punës për vitin
2017, mes tjerash Agjencia e
Zbulimit thekson se fokusi me
migrimin ilegale është
përqendruar në mbledhjen dhe
përpunimin e të dhënave për
valën eventuale të refugjatëve
që mund të vijnë nga Lindja e
Mesme dhe Afrika Veriore

Koha
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Shkup, 13 maj - Organizatat joqe-
veritare të cilat në fokus kanë
mbrojtjen e ambientit jetësor,
kanë ndezur alarmin se në Maqe-
doni institucionet përkatëse nuk i
paraqesin mbeturinat e rreziksh-
me industriale me mbetje toksike
si dhe mbeturinat mjekësore, por
pjesën më të madhe të tyre e
hedhin në deponitë bashkë me
mbeturinat e tjera komunale. Am-
bientlistët thonë se përpos mbe-
turinave komunale, në më shumë
rrjedha të lumenjve dhe në loka-
cione të ndryshme hidhen edhe
mbeturinat e rrezikshme. Në Ma-
qedoni, vetëm deponia e Drisllës
në Shkup është ajo që plotëson
standardet minimale të Bashkimit
Evropian të përcaktuara me direk-
tivat e deponive për menaxhimin e
materieve të rrezikshme.

Nga Ministria për Mbrojtjen e
Ambientit Jetësor dhe Planifiki-

mit Hapësinor, për Radion Evropa
e Lirë thonë se "nuk disponojnë
me informacione se në Maqedoni
ka vende të caktuara ku hidhen
mbeturinat e rrezikshme, duke sh-
tuar se nëse për një gjë të tillë ku-
shdo qoftë, disponojnë me fakte,
duhet t'i njoftojnë organet kom-
petente dhe ata menjëherë do të
veprojnë në bazë të ligjeve që rre-
gullojnë menaxhimin e mbeturi-
nave". Në bazë të një studimi në
kuadër të ministrisë së ambientit
jetësorë dhe planifikimit hapësi-
nor, brenda vitit, industria e vendit

gjeneron rreth 14 mijë ton mbe-
turina të rrezikshme.

Por, organizatat joqeveritare
thonë se një pjesë e madhe e mbe-
turinave të dëmshme nuk paraqi-
ten si të tilla nga gjigantët indu-
strial, por edhe institucionet
shëndetësore duke synuar të ulin
koston e shpenzimeve. Më e ke-
qja, thotë Bllazhe Josifovski nga
"Hajde Maqedoni" është ajo se qy-
tetarët nuk janë sa duhet të infor-
muar për atë se çka paraqesin
mbeturinat rrezikshme.

"Mbeturinat e rrezikshme pa-

raqesin mbeturina të posaçme për
të cilat nevojitet trajtim adekuat,
sepse për dallim nga mbeturinat
komunale ata janë toksike, kance-
rogjene, radioaktive. Pra, mbetu-
rinat e rrezikshme në forma të
ndryshme paraqesin rrezik të lartë
për ambientin jetësor", thotë Jo-
sifovski. Ndërkaq, Arianit Xhaferi
nga organizata joqeveritare EKO
GUERILA për Radion Evropa e lirë
thotë se ligji që rregullon mbeturi-
nat e rreziksme nuk është dhe aq i
keq, por problemi qëndron tek in-
spektorati që është përgjegjës për

mbrojtjen e ambientit i cili sipas
tij nuk është në krye të detyrës.

"Pra, është inspektorati i eko-
logjisë ai që duket se nuk e bën
punën siç duhet prandaj mbetjet
e këtilla që u takojnë mbeturinave
të rrezikshme përfundojnë në de-
ponitë legale apo ilegale bashkë
me mbeturinat komunale pa re-
spektuar standardet". "Mendoj se
problemi më i madh është tek dë-
shtimi i inspektoratit ekologjik i
cili ka për detyrë të ndjek ata që
shkelin Ligjin dhe të sigurohet që
mbeturinat e rrezikshme të me-
naxhohen në mënyrën e duhur",
thotë Xhaferi. Mbeturina të rre-
zikshme llogariten edhe mbeturi-
nat mjekësore që i krijojnë institu-
cionet shëndetësore. Organizatat
joqeveritare në vazhdimësi kanë
ngritur zërin se në afërsi të institu-
cioneve shëndetësore përkatësi-
sht parqet përreth, vërehen mbe-
turina të rrezikshme mjekësore, si
shiringa të përdorura, fasha të
gjakosura, gjips të përdorur e deri
te inde të ndryshme të hequra në
mënyrë kirurgjike.

Ndryshe, në Maqedoni janë
rreth 16 zona të kontaminuara nga
mbeturinat e rrezikshme si
rrjedhojë e fabrikave të cilat tani
janë mbyllur, e që punonin me ka-
pacitet të plotë gjatë ish Jugoslla-
visë. Dislokimi i këtyre mbeturi-

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 13 maj - Ministritë, Sekreta-
riatet shtetërore dhe Kuvendi i Ma-
qedonisë plotësojnë 34-65 për
qind të transparencës, llogaridhë-
nies dhe integritetit të furnizimeve
publike, ndërsa niveli mesatar i
plotësimit të kritereve është 52 për
qind, nga të mundshmet 100 për
qind. Sipas analizës së Qendrës për
Komunikime Qytetare, që është

marrë me monitorimin e 21 institu-
cioneve të ndryshme shtetërore,
asnjë institucion nuk i plotëson të
gjitha apo pjesën kryesore të krite-
reve të përcaktuara për transpa-
rencë, që nënkupton llogaridhë-
nien, dhe integritet në të gjitha
fazat e furnizimeve publike, si dhe
përcaktimin e nevojave për furnizi-
me, deri tek planifikimi dhe realizi-
mi i tenderëve dhe marrëveshje-
ve.

“Gati gjysma e institucioneve
nuk përgatisin arsyetim të nevojës

për çdo furnizim. Asnjëra nuk ka
metodologji për përllogaritjen e
vlerës së parashikuar, ndërsa 86
për qind nuk e shpallin publikisht
planin vjetor për furnizime. Për-
qindja mesatare e realizimit të pla-
neve për furnizimeve publike është
65 për qind, edhe pse tek institu-
cione të caktuara realizimi i planit
është vetëm 27 për qind. Një pjesë
e konsiderueshme e furnizimeve
janë objekt i ndryshimeve dhe
plotësimeve përgjatë vitit, që ar-
rijnë edhe deri 88 për qind të furni-

zimeve paraprakisht të planifikua-
ra”, thuhet në analizë.

Nga ana tjetër, Ministria e
Brendshme, e Shëndetësisë, e Buj-
qësisë dhe e Arsimit janë katër in-
stitucionet në shtet me nivelin më
të ulët të llogaridhënies gjatë
harxhimit të të hollave publike në
tenderët e ndryshëm, ndërkohë që
nivelin më të lartë të transparencës
në procesin e prokurimeve publike
e kanë treguar Ministria e Drejtësi-
së, ajo e Kulturës , e Shoqërisë Infor-
matike, Parlamenti i Maqedonisë,
Sekretariati për Çështje Evropiane
dhe Sekretariati për Realizimin e
Marrëveshjes së Ohrit.

Duke marrë parasysh se bëhet
fjalë për renditjen në bazë të 31 kri-
tereve të përcaktuara nga obligi-
met që dalin nga Ligji për furnizime
publike, obligimet që dalin nga pla-
ni aksional për partneritet të hapur
qeveritar 2016-2018, si dhe obligi-
met që i imponon praktika e mirë,
del se institucionet në Maqedoni,
nuk angazhohen mjaftueshëm që
të garantojnë harxhim efikas dhe

racional të të hollave publike, kon-
staton analiza e Qendrës për Ko-
munikime Qytetare, që vite me
radhë analizon procedurat e
harxhimit të të hollave publike . 

Vëllimi i përgjithshëm i marrë-
veshjeve të nënshkruara për fur-
nizime publike në 21 institucione
në vitin 2016, ishte 170 milion euro,
që është 18 për qind e vlerës së
përgjithshme të furnizimeve pu-
blike në shtet. Këto institucione
kanë kontraktuar 1823 marrëve-
shje për furnizime publike. 

“Katër institucionet më ulët të
renditura lidhur me transparencën
si ministria e brendshme , e shën-
detësisë , bujqësisë dhe arsimit
harxhojnë 75 për qind të totalit të
mjeteve që i kanë harxhuar institu-
cionet e përfshira për furnizime
publike. Përkundër tyre, shtatë in-
stitucionet më lartë të renditura si
ministritë e drejtësisë, kulturës,
shoqërisë informatike, Kuvendi si
dhe Sekretariatet për Çështje Evro-
piane dhe Zbatimin e Marrëve-
shjes së Ohrit harxhojnë vetëm

DEFEKTET E FURNIZIMEVE PUBLIKE 

Institucionet harxhojnë pa transparencë 
Ministria e Brendshme,
ajo e Shëndetësisë, e
Bujqësisë dhe Ministria
e Arsimit janë katër
institucionet në shtet
me nivelin më të ulët të
llogaridhënies gjatë
harxhimit të të hollave
publike të fituara
përmes tenderëve e
ndryshëm
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Shteti i mbeturinave
Në Maqedoni janë
rreth 16 zona të
kontaminuara nga
mbeturinat e
rrezikshme si rrjedhojë
e fabrikave të cilat tani
janë mbyllur, e që
punonin me kapacitet
të plotë gjatë ish
Jugosllavisë. Dislokimi i
këtyre mbeturinave
është i kushtueshëm
edhe pse qeveria
zotohet se së shpejti do
të gjejë një zgjidhje
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 13 maj - Pavarësisht aplikimit në masë
të teknologjisë informative, ku nuk bëjnë
përjashtim as librat elektronik e, që tani e
shumë vite janë bërë pjesë e rregullt e sistemit
arsimor edhe në Maqedoni, pesha e librave
manual dhe gjithë trajtat shoqëruese mbeten
të pazëvendësueshëm në cilësinë e shkolli-
mit. Librave dhe bibliotekave, apo e thënë me
një fjalë leximit, i jepet një rëndësi e posaçme
sidomos në ndërtimin e personalitetit të
nxënësve dhe krijimin e dhuntive për lide-
rizëm. Ekspertët dhe arsimtarët e gjuhës i
njohin një kontribut të madh leximit të libra-
ve jo vetëm në nivelin e arritjeve të nxënësve,
por edhe në karrierë. Arsimatrët e gjuhës nuk
e kanë të vështirë të bëjnë dallimin mes
nxënësve që lexojnë dhe të tjerëve dhe për
më tepër të bëjnë lidhshmërinë e leximit me
suksesin në mësime.

“Është dukshëm i madh dallimi mes
nxënësve të cilët lexojnë libra, qoftë sepse e
kanë me pasion apo për shkak të kulturës fa-
miljare dhe e atyre nxënësve që nuk lexojnë.
Sepse, shprehitë e leximit risin nivelin e orato-
risë së nxënësve dhe si rezultat i kësaj kjo ka-
tegori nxënësish janë në gjendje të artiku-
lojnë më bukur dhe më mirë dijet e tyre. Ata

që nuk lexojnë janë në disavantazh, u duhet të
mësojnë shumë më tepër se të parët që të
mund të venë në pah dijet e tyre”, shprehet Ga-
nimete Nuredini, arsimtare e gjuhës në Shkol-
lën Fillore “Vasil Gllavinov” në Shkup. Në kla-
së, gjatë orës së mësimit nuk është e vështirë
t’i evidentosh nxënësit të cilët përveç mësi-
meve lexojnë edhe libra tjerë, lektyra dhe ro-
mane, plotëson ajo ndërsa vëren se të njëjtë
janë kryesish fëmijë të prindërve që kanë një
kujdes të veçantë ndaj librit. “Thuajse të gjithë
nxënësit e suksesshëm në mësime, kanë në
shtëpitë ku ata jetojnë biblioteka familjare.
Madje, disa nxënës nuk kanë nevojë që ti mar-
rin lektyrat dhe romanet në bibliotekën e
shkollës pasi i kanë në bibliotekat e shtëpisë”,
pohon Nuredini. Familjarizimi me librin, sipas
saj është një prej gjërave më me vlerë që
mund t’ju ndodh nxënësve kur ata janë në
proces të shkollimit. E, në këtë drejtim prindë-
rit e kanë vetë në dorë t’ju ndihmojnë fëmijë-
ve të tyre. Duke e pasur librin pjesë të familjes,
të sistemuar në bukur, në bibliotekat të cilat
gjenden në vende të dukshme të shtëpisë si
dhe duke jetuar në një ambient ku libri
qarkullon në duart e anëtarëve të asaj familje,
është e pashmangshme që kjo atmosferë të
nxit tek nxënësit që në moshë të vogël dë-
shirën për lexim, konsideron Nuredini, arsim-
tarja e SHF “Vasil Gllavinov”, në Komunën e
Çairit. Kjo lidhshmëri është mbështetur para-
prakisht edhe nga ekspertët të fushës me
rekomandimin të cilëve, investimi në biblio-
teka është kthyer në komponentë të rëndësi-

shme të programeve për nxitjen e liderizmit të
nxënësve. 

Projekti i USAID-it “Lidership përmes lexi-
mit”, i cili ka nis të realizohet në shkollat fillo-
re nga viti 2016, në njërën prej pesë kompo-
nentëve të zbatimit të këtij programi veçon
rolin e bibliotekave dhe prindërve në nxitjen
dhe stimulin e dëshirës së nxënësve për lexim.
“Përmes risive të ndryshme dhe aktiviteteve
kreative, siç janë Karvani i shkronjave dhe
numrave, Biblioteka në rrota dhe Qendra krea-
tive e fëmijëve, ekipi i projektit i informon dhe
nxit prindërit për pjesëmarrje në lexim të për-
bashkët me fëmijët e tyre. Qëllimi është që
të ritet pjesëmarrja e prindërve në këtë pro-
ces”, thuhet mes tjerash në komponentin
“Inkuadrimi i familjes dhe mjedisit”. Kompo-
neta tjera të këtij projekti janë: Vlerësimi i ni-
velit të dijeve për lexim dhe matematikë, Zh-
villimi profesional, Njësitë e mësimit dhe
Resurset e leximit. Çdo njëra komponentë ka
detyrat e saja për zbatimin me sukses të
projekt. Sa i përket pjesëmarrjes së prindërve
në krijimin e shprehive për lexim, thuhet se
kontributi i tyre është në vend të parë, pasi
format e këtij bashkëpunimi nisin që në mo-
shë fare të vogël, kur prindërit me librat në
dorë u lexojnë fëmijëve përralla për ti vënë
në gjumë. Me kalimin e viteve, format leximit
evoluojnë dhe shkojnë paralelisht zhvillimit
psikologjik të fëmijëve, mirëpo kureshtja për
librin dhe dashuria për leximin zen fill shumë
përpara se fëmijët të nisin të lexojnë vetë dhe
në mënyrë të pavarur.

Shkup, 13 maj - Po tërhiqen bankënotat 10 dhe
50 denarë të letrës nga qarkullimi. Nga e mar-
ta qytetarët do të mund t'i shfrytëzojnë
bankënotat e reja nga polimeri me këtë vlerë
apo monedha. Banknotat e letrës  do të mund
të zëvendësohen në afat prej një viti  në
bankat komerciale. Pas kësaj date zëvendësi-
mi do të bëhet vetëm në Bankën Popullore të
Republikës së Maqedonisë. Në Maqedoni për
herë të parë vendosen bankënotat prej poli-
meri. Me këtë, siç theksojnë nga Banka Po-
pullore e Maqedonisë, vendi ynë do të jetë në
hartën e shteteve banka qendrore e të cilave

ka filluar proces të polimerizimit të bankëno-
tave të valutës kombëtare. Denari i Maqedo-
nisë do të numërohet mes valutave bankëno-
tat e të cilave me vlerë më të ulët apoenit, që
janë edhe më të përfaqësuara në zhvillimin e
transaksioneve të gatshme, janë përpunuar
në mënyrën më moderne dhe nga materiali
më modern. Maqedonia i bashkëngjitet Au-
stralisë, e cila bankënota të tilla përdorë nga
viti 1988, kur janë vendosur për herë të parë në
botë. Bankënota prej polimeri përdorin edhe
Kanadaja, Britania e Madhe, Zelanda e Re,
Maldivet, Brunei, Rumania. 

nave është i kushtueshëm edhe
pse qeveria zotohet se së shpejti
do të gjejë një zgjidhje.

Problem në vete thonë ek-
spertët paraqet dhe fakti se qyte-
tarët por edhe vetë bujqit nuk
janë të informuar për shkallën e
lartë të ndotjes së tokës bujqëso-
re megjithëse i ndjejnë pasojat.
Trajçe Stafillov nga Fakulteti i
Shkencave Natyrore në Universi-
tetin e Shkupit, për Radion Evropa
e Lirë thotë se në të ardhmen do
të duhet të destinohen më shumë
mjete në këtë drejtim për tu dalë
në ndihmë bujqve.

Pas analizave të marra në 1
mijë lokacione të ndryshme të
Maqedonisë, profesor Stafillov,
thotë se më shumë se gjysma e
mostrave ka nxjerrë në pah se
trualli prej ku janë marrë mostrat
në Maqedoni është i kontaminuar
"Në bazë të rezultateve të hulum-
timeve të realizuara del në pah se
ka më shumë rajone ku trualli
është i ndotur e cila pastaj ndot
dhe ajrin përmes pluhurit që
ngrihet. Njëherësh duhet thek-
suar se në Maqedoni ka më
shumë lokacione thënë kushtimi-
sht deponi me materiale të rre-
zikshme që i përkasin historisë,
pra deponi që janë hapur nga gji-
gantët e mëdhenj industrial para
dy ose tre dekadave kur rregulla-
tiva ligjore nuk ishte aq rigoroze
siç është tani", thotë Stafillov. Or-
ganizatat joqeveritare disa herë
kanë ngritur zërin se autoritet sh-
tetërore shohin përmes gishtë-
rinjve kur industritë e mëdha një
pjesë të mbeturinave e hedhin në
rrjedhat e lumenjve duke krijuar
kështu katastrofë të vërtetë eko-
logjike. (REL)

pesë për qind të totalit të furnizi-
meve publike”, sqaron analiza se
kush harxhon më shumë të holla
për furnizime publike në kuadër
të 21 institucioneve të analizuara.

Gjithashtu 86 për qind e insti-
tucioneve nuk i publikojnë planet
e tyre vjetore për furnizime pu-
blike në ueb faqet e tyre, thek-
sohet më tej në analizë.

Njëherazi publikimi i planeve
për furnizimeve publike që duhet
të jetë i përgatitur deri më 31 janar
të vitit, nuk është i përcaktuar me
Ligjin për Furnizime Publike, por
është i obligueshëm me Planin ak-
sional për furnizime publike të
partneritet qeveritar të hapur,
2016-2018. 

Ky plan i obligon institucionet
të shpallin planet e tyre vjetore
për furnizime publike në ueb faqet
e tyre, me qëllim që qytetarët të
mund të krahasojnë me atë që
vlerësojnë, se janë nevojat reale
të institucioneve, ndërsa kompa-
nitë që të munden me kohë të pla-
nifikojnë më mirë ecurinë e biz-
neseve të tyre. 

Njëherazi, shpallja publike e
planeve të tilla është një praktikë
e mirë, që me të madhe zbatohet
në më shumë shtete.
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10 dhe 50 denari shkojnë në histori, 
paratë e reja në qarkullim prej të martës 

QË NXËNËSIT TA KENË MË TË LEHTË SHKOLLIMIN

Bibliotekat, jo vetëm në shkollë

Familjarizimi me librin, sipas
arsimtarëve, është një prej
gjërave më me vlerë që mund
t’ju ndodh nxënësve kur ata
janë në proces të shkollimit.
“Në këtë drejtim prindërit e
kanë vetë në dorë t’ju
ndihmojnë fëmijëve të tyre të
jenë të suksesshëm me
mësimet”, thotë Ganimete
Nuredini arsimtare në
shkollën fillore “Vasil
Glavinov” në Shkup

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 13 maj - Largpërçuesit e rrje-
tit elektrik në shumë vendbanime
në territorin e Maqedonisë ende
vazhdojnë të jenë mbi sipërfaqe
dhe nëpër shtylla elektrike.
Pothuajse çdoherë kur ka reshje të
shiut dhe erë të fuqishme, ka pro-
bleme me rrjetin elektrik nëpër
vendbanimet e Tetovës dhe
rrethinës, ku pikërisht për shkak se
edhe në disa vende ka shtylla elek-
trike prej druri të vjetër. Fillimisht në
territorin e Komunës së Bërvenicës
ka filluar dislokimi i largpërçuesve
në një gjatësi prej 500 metra, njof-
ton Enver Pajaziti, kryetar i Ko-
munës së Bërvenicës.

“Komuna e Bërvenicës në ba-

shkëpunim me EVN-në filluan pu-
nimet për dislokimin e largpërçue-
sit nga lartë në atë nëntokësorë. Ky
projekt do të realizohet në të gjitha
vendbanimet e Komunës së Bërve-
nicës, duke filluar nga fshati Çello-
pek, në fshatin Tenovë, më pas do
vazhdojmë edhe me vendbanimet
tjera. Vlen të theksohet se Komu-
na e Bërvenicës është ndër komu-
nat e para që ka filluar me disloki-
min e largpërçuesve në ato
nëntokësorë”, thotë Pajaziti.
Megjithatë, banorët janë ankuar se

ka vonesa në realizimin e punëve.
“EVN-Maqedoni nuk është në
gjendje të instaloj rrjetin elektrik
në një gjatësi prej 15 metra, duke
lënë të hapur kanalin për katër javë
me radhë”, ankohet Bujar Bajrami,
banor i fshatit Çellopek.

Megjithatë, nga Komuna e Bër-
venicës arsyetohen se nuk ka zha-
gitje të punëve dhe se të njëjtat janë
në rrjedhë e sipër. “Nuk është e vër-
tetë se ka zhagitje apo vonesa. Është
hapur tërë kanali ku duhet të ven-
dosen kabllot dhe të njëjtat të mbu-

lohen. Por nuk është shkuar në va-
riantin që për aq sa punohet, të
mbyllen punët, por është hapur tërë
kanali dhe vendosja e kabllove më
pas, prandaj edhe ka ndonjëherë
pengesa në komunikacion, por nuk
ka vonesa”, shprehen nga Komuna e
Bërvenicës. Megjithatë, momentali-
sht do të dislokohen vetëm
largpërçuesit, por jo edhe rrjeti
sekondar nëpër amvisëri. “Momen-
talisht do të dislokohen vetëm
largpërçuesit pasi që bëhet fjalë për
rrjet kryesor. Kemi premtime se tërë

rrjeti do të dislokohet pas katër apo
pesë vitesh, sepse është një projekt
që duhet të realizohet në më shumë
vendbanime”, njoftojnë nga kjo ko-
munë. Dislokimi financohet nga
EVN-Maqedoni, ndërsa punët i
kryen Komuna e Bërvenicës, bëjnë
të ditur nga EVN-ja.

“Ekipet e EVN Elektrodistribuimi
gjatë kësaj periudhe punojnë në
rikonstruimin e rrjetit të tensionit
të mesëm dhe të ulët në fshatin Çel-
lopek. Po ashtu, në këtë fshat do të
ndërtohet trafostacion i ri me çka
dobi do të kenë banorët e këtij fsha-
ti. Ky projekt realizohet në bashkë-
punim me Komunën e Bërvenicës.
Puna në rrjet realizohet nga ekipet e
EVN Elektrodistribuimi, ndërsa gro-
pimet kryhen nga ana e Komunës”,
tha Vjosa Selimi, zëdhënëse e EVN-
së. Përndryshe, në disa vendbanime
të Tetovës dhe në brendi të qytetit
kabllot e rrjetit elektrik kalojnë
shumë pranë shtëpive, kurse për di-
slokimin e tyre duhet investim më i
madh, një sërë procedurash për të
marrë leje për punë nga ana e auto-
riteteve të komunës, ndërsa nuk ka
asnjë paralajmërim as nga ana e sh-
tetit se një projekt i këtillë më i
madh do të fillonte të realizohet.

Urim HASIPI

Tetovë, 13 maj - Në Programën e
mbrojtjes sociale, Komuna e Te-
tovës ka ndarë 760 mijë denarë që
përfshijnë një sërë aktivitete për
shoqatat që përkujdesen për kate-
goritë e rrezikuara. Në këtë drej-
tim është edhe përkujdesja për
personat me shikim e verbër dhe
gjysëm të verbër. Ndërkaq, nga kjo
shoqatë thonë se në asnjë pjesë të
Tetovës nuk ka sinjalizim special
për personat e verbër. Kështu, per-
sonat e kësaj kategorie çdo ditë ha-
sin në probleme gjatë kalimit të
rrugëve kur marrin pjesë në komu-
nikacion. Për këtë kategori të qyte-
tarëve, kohë më parë ishte vendo-
sur sinjalizim me zë për personat e
verbër në semaforët në qendër të
Tetovës dhe të verbrit e kishin më
lehtë të kalojnë rrugën, por me lar-
gimin e semaforëve dhe me filli-
min e ndërtimit të rrethit, tashmë

në këtë qytet nuk ka asnjë shenjë
që këta persona ta kenë më lehtë
kur dalin në rrugë. Lidija Andonov-
ska, sekretare në Shoqatën e të
verbërve dhe personave me shikim
të dobët në Tetovë, shprehet se
ndaj këtyre personave nuk tre-
gohet kujdes në aspektin e krijimit
të kushteve dhe vendosjes së se-
maforëve special. 

“Në Tetovë mungojnë shenjat

orientuese për personat e verbër.
Kjo kategori është lënë në mëshirë
vetëm të Shoqatës së të verbërve, e
cila kujdeset për ata. Po ashtu, ata
shumë pak kanë qasje edhe nëpër
institucione, sepse mungojnë per-
sonat që do t`i orientonin ata kur
kanë nevojë në ndonjë sportel të
ndonjë institucioni”, thotë Ando-
novska. Sipas saj, në Tetovë deri
para pak kohe ka ekzistuar vetëm

një semafor, i cili ka pasur zë për
personat e verbër që të mund të ka-
lojnë rrugën, kurse tashmë në këtë
qytet nuk ka asnjë semafor të tillë.
Ajo theksoi se këta persona tashmë
nuk mund të dalin në qytet pa sho-
qërues. Nga Shoqata e personave
me shikim të dobët dhe të verbër-
ve shprehen se shoqata në fjalë ek-
ziston që nga viti 1956 dhe kjo sho-
qatë numëron 190 anëtarë nga

Tetova dhe nga komunat rurale siç
janë Tearca, Jegunoci, Zhelina, Bo-
govina dhe Bërvenica. Në këtë sho-
qatë bëjnë pjesë personat të cilët e
kanë të dëmtuar shikimin mbi 90
për qind, dhe personat të cilët kanë
shikim të dobët. Krahas mos
përkudjesit ndaj kësaj kategorie,
shteti është përkujdesur që ata të
kenë disa beneficione. Personat e
verbër kanë lëshime gjatë pagesës
së taksës radiodifuzive, telefonisë
fikse dhe të celularëve, gjatë page-
sës nëpër pikat pagesore në rrugë
dhe gjatë regjistrimit të veturës.
Nga kjo shoqatë njoftojnë se për
këtë kategori të personave shteti
ka mundësuar edhe disa beneficio-
ne. 

“Sipas Ligjit për mbrojtje socia-
le nga viti 2009, dhe ndryshimeve
të bëra në këtë ligj në vitin 2012,
është paraparë që edhe këta perso-
na të marrim ndihmë nga shteti,
por së pari personat e verbër duhet
të kalojnë nëpër komisione ndërsa
më pas Qendra sociale jep vendim”,
thotë Andonovska.

760 MIJË DENARË PËR MBROJTJE SOCIALE

Kërkohen kushte 
për personat e verbër

Lidija Andonovska,
sekretare në Shoqatën
e të verbërve dhe
personave me shikim të
dobët në Tetovë,
shprehet se ndaj këtyre
personave nuk
tregohet kujdes në
aspektin e krijimit të
kushteve dhe
vendosjes së
semaforëve special

NË ÇELLOPEK NDËRTOHET TRAFOSTACION I RI

Fillon dislokimi në tokë i largpërçuesve
Fillimisht në territorin e
Komunës së Bërvenicës
ka filluar dislokimi i
largpërçuesve në një
gjatësi prej 500 metra,
njofton Enver Pajaziti,
kryetar i Komunës së
Bërvenicës
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Në bazë të nenit 126 të Ligjit për arsim fillor, Këshilli drejtues pranë SHF ,,Çajla,, Çajlë-Gostivar 
në mbledhjen e mbajtur më datë 14.05.2018 v. shpall:  
 

KONKURS PUBLIK 
Për zgjedhje të drejtorit të SHF ,,Çajla,, f. Çajlë-Gostivar 

 
Këshilli Drejtues pranë SHF ,,Çajla,,  f. Çajlë-Gostivar pas mbledhjes së mbajtur më datë 

11.05.2018 sjell vendim për shpalljen e  konkursit për zgjedhjen e drejtorit të  
SHF ,,Çajla,, Çajlë-Gostivar. Ftojmë kandidatë me përvojë pedagogjike të cilët do të kujdesen për 
kualitetin e punës së shkollës.  
Kandidati duhet ti plotësojë këto kushte formale, në vijim: 

 Arsim sipëror adekuat,  
 5 vite përvojë pune në institucion edukativo-arsimor,  
 Të ketë dhënë provimin për drejtor, 
 Mos jetë nën hetime. 

Kandidatët për drejtor shkolle me Lutjen duhet të dorëzojnë edhe këto dokumente: 
 Diplomë për arsimin e kryer,  
 Vërtetim për përvojë pune së paku 5 vite punë edukativo-arsimore, 
 Vërtetim për dhënien e provimit për drejtor të shkollës fillore, 
 Programi për punë në periudhë 4 vjeçare. 

Konkursi zgjat 5 ditë pune nga dita e shpalljes në shtypin ditor ndërsa zgjedhja do të bëhet në afatet e 
parapara me Ligjin për arsim fillor. 

Kandidatët e interesuar dokumentacionin e kompletuar duhet ta dorëzojnë deri te Këshilli drejtues i 
SHF ,,Çajla,, Çajlë-Gostivar. 

Këshilli shkollor i SHF ,,Çajla,, Çajlë-Gostivar 
Kryetar 

Ekrem Ismaili 
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Izraeli është fituesi i Eurovision
2018. Këngëtarja Netta, me
këngën “TOY” triumfoi në
mbrëmjen spektakolare.
Ndërkohë, ky do të mbahet
mend edhe si Eurovizioni i 3 sh-
qiptarëve. Eugent Bushpepa, i cili
përfaqësonte Shqipërinë në këtë
festival, u rendit në vendin e 11.
Me votat e jurisë, Bushpepa u
rendit në vendin e 7, ndërsa pas
votimit të publikut, kënga “Mall”
u rendit në vendin e 11, me 184
pikë në total. Dy shqiptarët e
tjerë, Eleni Fureira dhe Ermal
Meta zunë vendin e dytë dhe të
pestë. Shqiptarja që përfaqëson-
te Qipron, e cila nga parashiki-
met e mëhershme u cilësua edhe
si fituese e mundshme, u rendit
pas izralites Neta Barzilai, me
436 pikë. Ndërkohë, Ermal Meta,
fituesi i San Remos, pas një
performance me Fabrizio Moron,
arriti të klasifikohej në vendin e
pestë, me 308 pikë. Eugent Bush-
pepa me këngën e tij “Mall” dhu-
roi emocione pafund me inter-
pretimin e tij fantastik dhe
vokalin e veçantë. Gjatë televoti-
mit, kënga që përfaqësonte Sh-
qipërinë në Eurovizion mori
pikët maksimale nga Azer-
bajxhani, ndërsa Shqipëria votoi
me pikët maksimale këngën e Er-
mal Metës.

Delvina KËRLUKU

Shkup, 13 maj - Për nder të 100 vje-
torit të lindjes së piktorit Ibrahim
Kodra, në Galerinë Maqedonisë të
shtunën është realizuar ekspozita
me veprat e piktorit të njohur sh-
qiptar, Ibrahim Kodra. Në bashkë-
punim me Galerinë Kombëtare të
Kosovës dhe fondacionin “Ibrahim
Kodra”, Galeria e Maqedonisë në
muzeun kombëtar në Shkup "Çifte
Hammam" ka ekspozuar 57 veprat
e piktorit shqiptar me renome
botërore, ndërsa janë paraqitur ve-
prat e punuara nga viti 1942 e deri
në 2005. Tridhjetë e gjashtë vepra
janë marrë nga Fondacioni
“Ibrahim Kodra”, në Milano, ndërsa
20 tjera nga Galeria Kombëtare e
Kosovës. Vetëm një pikturë është e
një pronari privat nga Maqedonia.
Drejtoresha e Galerisë Kombëta-
re të Maqedonisë, Dita Starova Qe-
rimi u shpreh se kjo ekspozitë e
Ibrahim Kodrës, në objektin Çifte
Hamam, vlerësohet pas ekspozi-
tave të tij në Romë, Milano, Vene-
cia, Paris, Nju Jork, Beograd dhe
qytete tjera të botës. 

“Me një talent të lindur dhe me
vokacionin e poetit, piktori ka pa-
sur marrëdhënie të ngushta dhe
ka bashkëpunuar me Nobelistin
dhe tituesin tonë të Kurorës së Artë
të Mbrëmjeve Strugane të Poezisë,
Eugjenio Montale, pastaj Kuasi-
modo, Pol Elijar, Dino Buzhati, Ra-
fael Alberti dhe të tjerë, në librat
poetik të të cilëve e ka gërshetuar
edhe artin e tij të pikturës. Ibrahim
Kodra, gjatë karrierës së tij si pik-
tor, ka krijuar rreth 6000 vepra,
nga të cilat vetëm 2000 janë regji-

struar dhe një pjesë e madhe e tyre
gjenden në galeri të njohura dhe
koleksione private në mbarë
botën. Veprat e tij gjenden në Mu-
zeun e Vatikanit, në Parlamentin
e Italisë dhe në vende të tjera në
Itali dhe botë”, tha Qerimi. 

Sipas saj, jubiletë e këtij lloji
janë vetëm një mënyrë për të kuj-
tuar situatat historike dhe kupti-
min e krijimtarisë së një autori kaq
të njohur, edhe pse kanë kaluar 100
vite nga lindja e Ibrahim Kodrës.
Për realizimin e ekspozitës është
angazhuar edhe Ministria e Kul-
turës e Maqedonisë. “Një ndër ëndr-
rat që kishim vitin e kaluar ishte ajo
të sjellim pikturat e të madhit
Ibrahim Kodra, në Galerinë Kombë-
tare të Maqedonisë, pikërisht në
përvjetorin e lindjes së tij dhe kriji-
mit të Galerisë Kombëtare. Kjo u ar-
rit falë bashkëpunimit dhe punës
së palodhshme të kësaj drejtorie
dhe ndihmesës së dy ambasadave
dhe shteteve të Shqipërisë dhe Ita-
lisë”, u shpreh sekretari shtetëror në

Ministrinë e Kulturës, Valmir Aziri.
Për këtë ekspozitë kanë shprehë
mirënjohje edhe ambasadorët, ai i
Shqipërisë dhe Italisë në Shkup, ku
theksuan se Kodra gjatë veprimta-
risë së tij u njoh për stilin e tij të
veçantë artistik me anë të të cilit ar-
riti edhe famën ndërkombëtare.
Kodra i ka dhënë shumë jo vetëm
artit shqiptar dhe atij italian, por
edhe artit europian dhe botëror.
Ibrahim Kodra është njëri prej pik-
torëve më të njohur shqiptar. Ai ka
lindur me 22 prill të vitit 1918, në
Ishëm të Shqipërisë. Kodra, kur ki-
shte vetëm 20 vjet, u largua nga Sh-
qipëria për në Itali, pasi që kishte
fituar një bursë studimi nga oborri
mbretëror në Akademinë e Arteve
të Bukura në Romë. Ka ekspozuar
në shumë vendetë botës. Njihen ra-
portet e tij të mira me piktorë të
mëdhenj si Picasso, Matis, Guttuso,
por edhe me poetë, shkrimtarë, kri-
tikë e regjisorë. Ibrahim Kodra vdiq
me 7 shkurt të vitit 2006, në Milano
të Italisë, ku pas vetës la një bagazh

të pasur të veprave. Ai u vlerësuar
edhe si ftillues i një qytetërimi të ri,
apo si “i fundmi i postkubistëve”.
Edhe ekspozitën e parë në tokën
arbërore Kodra do ta mbajë më
1968 në Prishtinë, ndërsa në Shqipë-
ri ende ishte “i panjohur”. Dhe
vetëm në vitin 1974 për herë të parë
do të ekspozojë pikturat e tij që ki-
shin mrekulluar botën deri në fund
të jetës.

Për herë të fundit në Kosovë do
të ekspozojë në Galerinë e Arteve
të Kosovës, në vitin 2003, ku pati
hapur ekspozitë personale, ndërsa
që një pjesë e punimeve të tij janë
në fondin e Galerisë. Po këtë vit,
veprat e Kodrës do të vizitojnë
edhe Tiranën. Në Galerinë Kombë-
tare të Arteve të Shqipërisë ruhen
vetëm 2 tablo origjinale të Kodrës,
të viteve 30 dhe disa litografi, ri-
prodhime të temës “Shqipëria fan-
tastike”. Ndryshe, ekspozita në
Shkup me veprat e piktorit Ibrahim
Kodra do të jetë e hapur deri më 12
qershor. 

EKSPOZITË PËR NDER TË 100 VJETORIT TË LINDJES SË PIKTORIT

Ibrahim Kodra "zbarkoi"
në Çifte Hamam

Tridhjetë e gjashtë
vepra janë marrë nga
Fondacioni “Ibrahim
Kodra”, në Milano,
ndërsa 20 tjera nga
Galeria Kombëtare e
Kosovës. Vetëm një
pikturë është e një
pronari privat nga
Maqedonia

Koha

Izraeli 
fiton
Eurovizionin 
e 3 shqiptarëve

Publicitet

    Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM 103/2008, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 
64/18) nenit 71 paragrafi 1 alineja 7 e Statutit të SHF “Sllavço Stojmenski” – Vinicë dhe Vendimit nr. 10-526/2 të datës 
09.05.2018  të sjellë nga Kryetari i Komunës së Vinicës, Këshilli i shkollës publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT    

1. Kandidatët për Drejtor të shkollës krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, duhet të përmbushin edhe 
kushtet e posaçme në vijim:  

-të ketë së paku arsim sipëror dhe përmbushë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore, 
 -të ketë së paku (5) pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore;  
-ka të dhënë provimin për drejtor;  
2. Krahas lutjes të parashtrojë edhe dokumentet në vijim: 
 - CV të shkurtë  
- diplomë për mbarim të arsimit;  
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk është i dënuar; 
- vërtetim për përvojë pune; 
 - certifikatë për provim të dhënë për drejtor në shkollë fillore; 
 - programin për punë për periudhë prej katër vjet  
Vendi i punës është me autorizime të posaçme. 
 Orari i punës së drejtorit do të jetë 40 orë në javë, prej ora 07:00 deri në ora 15:00. 
Neto pagesa bazë për vendin e punës do të jetë 27.500,00 denarë. 
3. Dokumentet e nevojshme parashtrohen deri në Këshillin e shkollës pranë SHF “Sllavço Stojmenski” Vinicë, rr. “Bell 

Kamen” nr. 7.  
4. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit ndërsa zgjedhja do të realizohet brenda afatit të paraparë me 

ligj.  
5. Me kandidatët të cilët do të përmbushin kushtet sipas shpalljes do të realizohet intervistë për çka do të informohen enkas.  

                                                                                                  SHF “Sllavço Stojmenski” – Vinicë 
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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A
ta që merren me studi-
min e botës shtazore
thonë se elefanti është
kafshë gjitar e viseve të

ngrohta të Afrikës e të Azisë..., ka
trup shumë të madh e të rëndë, me
veshë të gjerë, me feçkë të gjatë dhe
me dhëmbë të mëdhenj e të kthyer.
Në këtë shkrim nuk do llafosim për
elefantin e Afrikës a të Azisë, as për
atë të kopshtit zoologjik të Shku-
pit, e as për atë të “Mbretit të Sh-
qiptarëve, Lartmadhëria e Tij, Leka
Zogu, i cili derisa jetonte në Spanjë
në nëntor të vitit 1967, i dhuroi një të
tillë guvernatorit të Kalifornisë dhe
presidentit të ardhshëm të Shtete-
ve të Bashkuara të Amerikës, Ro-
nald Regan”. Nuk do të shkruajmë
as për mbetjet e fosileve të elefan-
tit të ngordhur prej rreth tetë mi-
lionë vjetësh më parë!?..., nuk do ta
interpretojmë as opinionin e mini-
strit të Kulturës të Republikës së
Maqedonisë, sa i përket zbulimit të
madh paleontologjik që ndodhi
disa javë më parë. 

Neve na mbetet ta parafra-
zojmë atë rrëfenjën popullore ku
lakohet ajo meseleja për mbretin,
fshatarët dhe për “elefantin zullum-
qar dhe skajshmërisht zevzek”..., një
mesele ku ka pak dashuri e moral
dhe shumë ironi therëse e të hidhur.
Dikur moti një mbret u kishte dhu-
ruar disa fshatarëve një elefant...,
por ama elefanti si elefant, në vend
se t’u ndihmonte njerëzve, kishte
bërë shumë dëme në arrat e tyre,
andaj fshatarët kishin vendosur që
të shkojnë te mbreti për t’ia shpje-
guar dertet e tyre. Fshatarët kishin
emëruar kryeplakun e katundit si
prijës, i cili do t’i rrëfehej mbretit
për shqetësimet e tyre. Por ama
gjatë rrugëtimit, numri i fshatarëve
kishte filluar pak nga pak të shte-
rej..., dhe në fund kryeplaku kishte
mbetur vetëm. Kur u fut në oborr,
mbreti e pyeti: “Ç’hall të solli këtu?”.
Kryeplaku i kishte thënë: “Lart-
madhëria Juaj, bashkëfshatarët e
mi, kërkojnë prej jush t’ua sillni
edhe dy elefantë, mundësisht të
jenë zevzekë dhe mundësisht sa më
shpejt!?..., nëse jo, atëherë edhe
këtë që e kanë do t’ua kthejnë
prapë, sepse elefanti nuk jeton dot
vetë e në veçanti pa seks”. Se ç’ven-
dim kishte shpallur mbreti, karshi
kërkesës së kryeplakut dhe fsha-
tarëve, asnjëherë nuk u mor vesh.
Andaj neve do të na lejohet që këtë
elefant “zevzek dhe zullumqar ta
përjashtojmë” nga hapësirat e këtij
opinioni për gazetë dhe në vend të
tij të vendosim “presidentin e një
dovleti”, i cili në vijimësi e ndien le-

zetin e nënshtrimit.
Miku im i dashur, mund të

përfytyrosh një milet se si mund të
jetojë në një qymez, që ka hapësirë
sa një bythëvend. Këtë bythëvend
mund ta perceptosh edhe si një
lagje ose një zonë të veçuar ku
vegjeton një lëmsh komunitetesh
me xhamitë, kishat dhe teqetë e
tyre. Aty vegjeton edhe një dovlet i
vockël, i cili njihet me zaptimin e
një territori të Gadishullit Ilirik, një
dovlet që ka një histori, gjuhë, emër
dhe kishë të sajuar, një shtet që pa-
rapëlqen të jetë qiellor a edhe bi-
blik! Pjesa dërrmuese është e
zhgënjyer e të tjerët fare pak të lum-
tur Miku, mund të përfytyrosh, sh-
qiptarin se si duket me atë fiqirin,
shpirtin dhe ekonominë e tij top-
tan të çekuilibruar. 

Mund ta imagjinosh miletin sh-
qiptar se si ndihet në prani të një
president shteti jo konsensual, një
president që mëton t’i ngjajë ele-
fantit, një president i cili për inat do
të denigrojë a do të shkelë mbi të
gjitha rregullat e logjikës dhe ar-
syes së shëndoshë, sidomos kur
është fjala për interesat jetësore të
shqiptarëve..., një kryepar shteti që
hiqet i zgjuar, që hiqet si mik i rëndë,
si shpëtimtar i ligjit themelor të sh-
tetit..., një president i cili edhe “për-
tej dëshirës së tij”, nuk figuron në
rrethin e interesave të shqiptarë-
ve..., një president që sabah e ak-

sham, hiqet sikur i di të gjitha punët
e diplomacisë, të shtëpisë dhe ato të
mëhallës, sikur është tamam në
mendje, sikur nuk sheh se është i
marrë, sikur nuk do të pajtohet me
të vërtetën, se vuan nga çrregulli-
me të rënda psikike, në vazhdimësi
kundërshton ta braktisë kryemin-
derin e shtetit, por që assesi nuk
pranon që të shtrohet për kurim...,
një president që nuk të lë ta “zhvar-
rosësh të vërtetën e varrosur” për ta
përdorur si provë dhe për ta bindur
se shqiptari në këtë qymez jeton
denbabaden. 

Fatkeqësisht, ky president po
edhe profesor për shkencat politike,
dikur moti mori edhe disa vota de-
liberative nga shqiptarët. Këto vota,
pavarësisht numrit të tyre, edhe më
shumë e ushqyen po edhe e trashën
shovinizmin e tij dhe të
urdhërdhënësve të tij. Pikërisht ky
është presidenti që detyroi shqip-
tarët të bëhen rezil e maskara mes
vete, në kohën kur nuk duhej t’i je-
pej vota për president shteti. dhe
përtej kësaj, shqiptarët vazhdojnë
ta falin a t’ia japin votën e tyre deli-
berative “mikut” që ta ha edhe kocin
edhe mishin! Ky president, në emër
të popullit të tij biblik do rrëmbejë
në vijimësi të vërtetat e pamohue-
shme ndaj shqiptarëve, do të shkelë
mbi ato njësoj si me shkelë mbi
miza..., do të mundohet që të mos
lërë asnjë gjurmë. Këtij vendi të po-

pulluar me shqiptarë i duhet për
president “një aristokrat i fjalës dhe
i mendimit politik...”, një kryepar i
cili do të vlerësohet si një politikan
me profil europian dhe i moderuar.
Dhe kur do t’i mungojnë këto stan-
darde dhe kritere, atëherë ai
patjetër do t’u nënshtrohet urdh-
rave të adoleshentëve, diletantëve,
daullexhinjve, surlexhinjve dhe
xhelatëve politikë. Ky president, tok
me urdhërdhënësit e tij, identitetin
dhe autoktoninë e shqiptarëve do
ta diskutojë bythëprapthi..., duke e
vënë në dyshim prejardhjen tonë...,
ky dhe të tjerët do kundërshtojnë
çdo gjë që lidhet me historinë
tonë..., dhe, çuditërisht, ne shqip-
tarët e Maqedonisë gjithë këtë
nënçmim, sikur e heshtim kalimthi
a në mënyrë të tërthortë. Ky presi-
dent i “dovletit biblik dhe qiellor”
vazhdon ta ushqejë inatin e tij prej
provincialisti duke kundërshtuar të
shënojë firmën për Ligjin e gjuhës
shqipe. 

Dhe neve, çuditërisht, hiç nuk
na ha palla..., ama hiç nuk e prishim
rehatllëkun dhe agallëkun tonë po-
litik..., sikur hiç nuk kemi nevojë që
ta trazojmë mendjen.., dhe për një
moment mbetemi në dilemë, thje-
sht, as për dynja e as për ahiret, një-
soj si ajo shprehja e shkodranit, që
mes të tjerash thotë: “Me sa duket
ne (shqiptarët) mbetemi viktimë e
përhershme e së vërtetës, si gjith-

monë, që durojmë kur duhet ngu-
tur, shpejtojmë kur duhet duruar,
luftojmë dhe bëjmë potere, kur
duhet ndenjur urtë dhe rrimë hesh-
tur, kur duhet thënë açik llafi”. Ne në
vend që të punojmë e mësojmë,
fajësojmë të tjerët kur duhet fajë-
suar veten, vetadhurohemi kur
duhet të na lavdërojnë të tjerët,
vetëshpallemi kombi më i mençur
në dynjanë njerëzore..., ndërkaq të
tjerët na vënë në bisht të kavallit të
Ballkanit. Në vend që të vetaku-
zohemi, ne ngarkojmë të tjerët me
faj. Në vend që ta ruajmë, ta ush-
qejmë, ta zhvillojmë dhe ta pasu-
rojmë trashëgiminë kombëtare,
përfshi aty edhe trashëgiminë le-
trare, artistike e shkencore dhe vle-
ra të tjera, ne i shndërrojmë toptan
në tallava. 

Në vend që t’i rruajmë traditat
tona patriotike, ne i shndërrojmë
në folklore krahinash, në folk-pa-
triotizëm prej provincializmi të
egër!..., njësoj si autori i shkrimit, i
cili në vend që të llafos heshtjen e tij
si dhe ta sikterisë atë “kulturën e le-
zetit” e të qenit i nënshtruar..., ai
merret me elefantin, kryeplakun,
fshatarët si dhe me presidentin me
mandat të pamerituar!

Dikur moti, doktor Nevzati nga
Tetova, thoshte: “Kjo puna e zgje-
bes është punë shumë e çuditsh-
me..., e kruan aq shumë sa në fund
të kruan ajo vetë”.
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Zoti president, a të ka lezet
nënshtrimi! Nga 

Fadil LUSHI
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Falah Sabar dëgjoi një trokitje
në derë. Ishte pikërisht para me-
snatës në Bagdadin perëndimor të
prillit të kaluar dhe Falah ishte ta-
shmë në shtrat, kështu që dërgoi
djalin e tij Wissam për t’u përgjigjur.
Te dera ishte një djalosh i gjatë në
xhinse që as e shkundi dorën e Wis-
sam-it dhe as që ofronte një për-
shëndetje.

"Ne nuk duam që ju të jetoni
këtu", tha ai. "Familja juaj duhet të
shkojë nesër pasdreke". Për disa
javë, Wissam, i cili ishte 23 vjeç, kish-
te pritur diçka të tillë. Ai shkoi për të
marrë babanë e tij, por kur ata u
kthyen, i huaji ishte zhdukur.

Falah është i gjatë dhe i gjerë
me shpatulla dhe me flokë të zeza.
Në moshën 48-vjeçare, ai ishte krye-
familjari i një pjese të djemve, vaj-
zave dhe nipërve. Ai u ul me Wis-
sam për të biseduar për gjërat. Ata
kishin arritur në Bagdad para tre
muajve, por kjo ishte mjaft e gjatë
për parimin e vazhdueshëm të jetës
së refugjatëve për të ngulitur veten
në psikikën e Falahut. Kur Wissam
kishte arritur të gjejë një punë në
një firmë ndërtimi, Falah i kishte
thënë atij të ishte i sjellshëm, të mos
përzihej me të huajt dhe të mos
bënte shumë pyetje. Nëse kujdesi i
kishte dhënë atyre një jetë të re në
këtë qytet të panjohur, pakujdesia
mund ta rrëmbejë atë jetë po aq
lehtë.

Gjashtë muaj më parë, ISIS kish-
te kapur fshatin e tyre, në provincën
Anbar, zemrën sunnite të Irakut,
duke hedhur në erë shtëpi dhe duke
ekzekutuar civilët ndërsa iknin. Disa
qindra familje kishin arritur të shpë-
tonin dhe tani ishin shpërndarë
nëpër Irak. Shumë prej tyre ishin
plagosur në kampet e refugjatëve të
vendosur pranë vijave të para të
luftës. Sabarët e konsideronin ve-
ten me fat që kishin zbarkuar në
Bagdad, një qytet solid nën kontrol-
lin e forcave anti-isis.

Por ata shpejt e kuptuan se
shtëpia e tyre e re ofronte strehë të
vogël nga konfliktet që shpërthyen
në fusha të largëta të betejës. Ndër-
sa Shteti Islamik përhapte markën
e saj të ekstremizmit sunit, fqinjët e
tyre shiitë i bënë të fajshëm të gjithë
sunitët, madje edhe ata që kishin
humbur shtëpitë apo të dashurit e
tyre. Deri në mars, kur ISIS po luf-
tonte me forcat irakiane në Tikrit,
120 milje në veri, Falah mund të
ndiente se qyteti po ndryshonte. Në
treg, fqinjët filluan të largohen nga

ai. Në pikat e kontrollit të policisë,
ID-të e familjes u shqyrtuan më nga
afër. Ndonjëherë, kamionë me mi-
litantë shiitë rrethonin bllokun.
Banderola e zezë që shpallte "oh
hussein! - stërnip i Profetit Muha-
med", i nderuar nga Shia - filloi të sh-
faqej në sallat e dyqaneve të bizne-
seve në pronësi sunite. Falahu
pyeste veten nëse flamujt ishin për
t’u tallur apo ishin vendosur atje për
t’u mbrojtur nga vetë tregtarët.

Kur njeriu në xhinse u shfaq në
derën e tyre, Falahut i shkoi mendja
ta thirrte policinë. Por ai nuk ishte i
sigurt se mund t’u besonte atyre.
Rreth qytetit, sunitë u kapën nga
militantë shiitë ose nga ushtria

irakiane - ishte e vështirë të thuhej
kush ishte kush - dhe kurrë nuk u
panë më. Falahu mori telefonin e
tij dhe thirri Abu Ammarin, kushë-
ririn e tij dhe mikun më të mirë. Abu
Ammar nganjëherë quhej "Kapi-
ten", jo vetëm për ditët e tij në ush-
trinë e vjetër të Irakut, por edhe për
aftësitë e tij për të menduar në
këmbët e tij kur gjërat bëheshin në
stuhi. Ndryshe nga pjesa tjetër e fa-
miljes, ai kishte zgjedhur të
strehohej në rajonin autonom të
Kurdistanit në veri të Irakut, rreth
shtatë orë larg.

"Nuk ka ligj në Bagdad", tha ai.
"Çdo gjë mund të ndodhë". Këshilla
e tij: Lëreni qytetin menjëherë. Fa-

lah u shtang. Ai kishte bërë shumë
që të çrrënjoste familjen e tij, të
shpëtonte nga ISIS dhe kishte pa-
guar mijëra dollarë për të arritur në
Bagdad. Ai kishte miq të mbërthyer
në kampet e refugjatëve të cilët
ishin të dëshpëruar pasi nuk kishin
arritur të vendosen në kryeqytet.
Por përfundimi i Abu Ammar ishte
i pashmangshëm: kur nuk mund
t’u besosh autoriteteve, gjithçka
mund të ndodhë.

Ishte gati 1 ora në mëngjes kur
Falah i tha gruas së tij të fillonte
paketimin. Ata do të drejtoheshin
në veri në shtëpinë e Abu Ammar,
duke mos i thënë askujt për vizito-
rin që ishte shfaqur në derën e tyre.

Ishte një vendim që do të dalë i keq
për pjesën tjetër të jetës së tij.

Një billboard gjigant ishte nde-
zur poshtë në rrugën kryesore pra-
pa shtëpisë së tyre. Duke qëndruar
në këmbë dy duzina metra, shfaqte
dy meshkuj me mjekër në çallmat e
zeza, njëri duke shikuar anash dhe
tjetri duke ecur përpara me intensi-
tet solemn. Më shumë se një herë,
Bassim Sabar, 13 vjeç, kishte ardhur
në shtëpi për të pyetur për këtë, por
Falahu nuk mundi të bindte veten
për t’i shpjeguar se burrat ishin Aya-
tollah Khomeini dhe Khamenei,
udhëheqësit e mëparshëm dhe ak-
tualë supremë të Iranit. Bassim ish-
te shumë i ri për t’u ballafaquar me
realitetet e një lagje ku nuk i përki-
snin. Gruaja e Falahut, Umm Sala-
mi, ndjeu se ata "jetonin si të huaj
në një qytet të huaj".

Abu Ammar është një njeri i
vogël, me sy të mprehtë, miqësor
dhe me mustaqe të shkurtuara. Ai
është i qetë, jo i trembur dhe në pra-
ninë e tij e kuptoni se fshehja e sh-
qetësimit vjen lehtë - ai flet për
luftën ashtu si flasin të tjerët për
motin, si një gjë për t’u planifikuar.
E kam takuar atë vjeshtën e kaluar
në Kurdistan, ku pashë se jetonte
në një shtëpi prej çimentoje me tre
dhoma në një mal. Në kodrat që
rrethojnë fshatin e tij, ujëvara të vo-
gla u kalonin nëpër shtëpitë e bl-
lokut dhe kasollet me çatitë meta-
like. Deri te puna dhe të ardhurat e
mjaftueshme për mbijetesë ishte e
vështirë të vinte, por Abu Ammar
dhe familja e tij e konsideronin ve-
ten me fat që të ishin atje. "Na pël-
qen këtu, sepse jemi të sigurt", tha
ai. "ISIS nuk mund të na prekë këtu,
as qeveria nuk mund". 

(vijon)

Ky shkrim është shkruar nga
Anand Gopal, autor i librit "Asnjë njeri

i mirë mes të gjallëve: Amerika, tale-
banët dhe lufta në sytë afgane". 

Teksti është botuar në 
"The Atlantic", i përkthyer dhe

përshtatur nga "KDPolitik.com".Umm Salam, bashkëshortja e Falah Sabar

FEJTON: FERRI PAS ISIS-IT (1)

Kur ushtria e zezë nisi të gjuajë! 

Falah u shtang. Ai kishte bërë shumë që të çrrënjoste familjen e tij, ta shpëtonte nga ISIS dhe
kishte paguar mijëra dollarë për të arritur në Bagdad. Ai kishte miq të mbërthyer në kampet e
refugjatëve të cilët kishin të arrinin në kryeqytet. Por përfundimi i Abu Ammar ishte i
pashmangshëm: kur nuk mund t’u besosh autoriteteve, gjithçka mund të ndodhë
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Zidan nuk e lëshon Kovaçiçin
Me merkaton e verës pas dere, drejtuesit e Interit kanë rikthyer interesimin e
tyre për Mateo Kovaçiç të Real Madrid. Drejtori sportiv i zikaltrve, Ausilio dekla-
roi se 24-vjeçari është një objektiv konkret i tyre për sezonin e ardhshëm, pasi
shikohet si përforcimi ideal për mesfushën. Gjithsesi për italianët nuk
do të jetë aspak e lehtë t’ia shkëpusin futbollistin madrilenëve, pasi
ai konsiderohet shumë i rëndësishëm për projektin e vitit të ardh-
shëm nga trajneri Zidan, i cili nuk ka aspak ndërmend ta lërë të lirë
futbollistin gjatë merkatos së verës.

Bujar KURTAJ

Shkup, 13 maj - Sezonin e kaluar
skuadra e FC Shkupi në futsall shk-
roi histori, duke u bërë skuadra e
parë shqiptare që ka fituar titullin e
kampionit në këtë kompeticion,
ndërsa sivjet edhe një skuadër
tjetër shqiptare arriti të shkruan hi-
stori. Fjala është për skuadrën e "Ju-
ventus" nga lagja Serava e Shkupit,
e cila të shtunën në kuadër të nde-
shjes finale të Kupës së Maqedo-
nisë, arriti që me rezultatin e thel-
lë 4-1, në palestrën e sporteve
"Gostivari" të mund skuadrën e Ge-
mixhii nga Velesi. Prej fishkëllimës

së parë ka dominuar futbollistët e
skuadrës shqiptare duke para-
lajmëruar kështu se trofeu i Kupës
do të udhëtojë në Shkup. Ka qenë
Neziri ai që ka hapur serinë e gola-
ve për Juventusin, ndërsa në 2-0
epërsinë e ka rritur Jakup Ramada-
ni. Ndeshjen më interesante e kanë
bërë futbollistët e skuadrës nga Ve-
lesi, të cilët arritën të ulin epërsinë
në 2-1, mirëpo deri te përmbysja
nuk erdhën. "Fajtor" për këtë ka
qenë kapiteni Eljesa Neziri, i cili
shënoi dy gola për 4-1 në pjesën e
dytë, duke kompletuar kështu hat-
trikun e tij dhe rezultatin me të ci-
lin edhe përfundoi ndeshja. "Falën-

derimet i takojnë Zotit dhe çdo
sukses i takon atij. Jam krenar me
ekipin e Juventus Serava, jam kre-
nar me djemtë që luajtën si 'luana'.
Falënderoj publikun. Më në fund ia
sollëm trofeun e Kupës, zemrës së
ekipit Gafur Hasanit, ndërsa ky
sukses i takon edhe bashkëlojta-
rit Taulant Ismaili, i cili na ndihmoi
shumë me përvojën e tij", u shpreh
pas ndeshjes futbollisti më i mirë i
ndeshjes finale, Eljesa Neziri.  Në
anën tjetër, i lumtur për këtë suk-
ses të madh ka mbetur edhe traj-
neri Gafur Hasani. "Ekipi i lagjes
që garon në Ligën e parë të futsal-
lit në Maqedoni, arriti të fitojë

Kupën. Kjo meritë është e të
gjithëve që luajtën dhe që kanë
luajtur në të kaluarën. Këta djem
treguan me gjitha kushtet e dobë-
ta që ka klubi, ata luajtën me
zemër dhe fituan. Falënderoj të
gjithë që më bënë njeriun më të
lumtur në botë", deklaroi për ga-
zetën KOHA, Hasani. Pas përfundi-
mit të ndeshjes, gëzimi tek futbol-
listët, stafi teknik dhe kryesia e
klubit ka qenë e madhe, ndërsa fe-
sta ka vazhduar deri në orët e vona
të mbrëmjes. Kujtojmë, për skua-
drën e Juventus Serava ky ishte tro-
feu i parë i Kupës, pas tre finaleve të
deritanishme.

Arbitrat vendosën
kampionatin

Elseid Hysaj ka pranuar se çë-
shtja e titullit për Napolin
është tashmë e mbyllur.
Megjithatë ai ka sulmuar arbi-
trat për këtë. Sidomos në nde-
shjen Inter-Juventus. “Të them
të drejtën të gjithë besonim te
titulli, pas ndeshjes së fituar në
Torino ndaj Juventusit. Në atë
mbrëmje treguam se ishim
shumë më të mirë se kundër-
shtari, duke i mbyllur në gjy-
smëfushën e tyre bardhezinjtë.
Gjithsesi, teksa shikonim një
javë më vonë sfidën Inter-Juve,
dhe ato gabime të arbitrave, u
ndjemë shumë keq dhe
humbëm besimin se mund të
bënim përmbysjen e madhe.
Mendoj se pikërisht ajo
mbrëmje ishte vendimtare në
përcaktimin e fituesit në luftën
për titull”, u shpreh Hysaj. Hy-
saj më pas bëri një vlerësim të
përgjithshëm për ekipin dhe
kërkoi që lojtarët të qëndrojnë
të gjithë që vitin tjetër të bëjnë
më mirë. “Jam shumë i bindur
te cilësitë e lojtarëve të Napolit.
Nëse vijojmë të qëndrojmë të
gjithë, por edhe me ndonjë
përforcim, besoj se vitin e ardh-
shëm do të bëjmë akoma më
mirë, për ta fituar titullin sa më
shpjet të jetë e mundur”, për-
fundoi anësori shqiptar

Shkup , 13 maj - Derbi shqiptar mes
Vëllazërimit dhe Gostivarit ka për-
funduar pa fitues, duke luajtur 2-
2 në Kërçovë, në derbin e javës së
26 në Ligën e dytë-Perëndim. Dhe,
tani ka mbetur që në javën e fun-
dit të vendoset se cila prej këtyre
dy skuadrave do të luaj në barazh.
Gostivari ka 51 pikë, Vëllazërimi 50
pikë, derisa më javën e ardhshme
Gostivari në terren të vet e pret
Makedonija GJP.  

Të parët në epërsi kaluan niko-
qirët me golin Murat Adilit, kurse
në pjesën e dytë mysafirët bënë
përmbysje përmes Florent Osma-
nit dhe Ilirid Ademit. Por, në fund
të ndeshjes një gol në portën e Go-
stivarit që e shënoi Leonard Kal-
laba bëri që Gostivari të mos arrin
të fitojë ndeshjen. Ndryshe, këtë

barazimin e shfrytëzoi Makedo-
nija GJP, e cila edhe zyrtarisht sigu-
roi hyrjen në Ligë të parë. Këta të
fundit mposhtën thellë me 4-0
Euromilkun. Ajo që ka shënuar
këtë xhiro kanë qenë futbollistët
shqiptarë në radhët e skuadrës së
Teteksit, të cilët vazhduan të
shkëlqejnë edhe këtë xhiro, njof-

ton “infOSport.mk”, transmeton
gazeta KOHA. Sikurse në ndeshjet
e kaluara, ashtu edhe në ndeshjen
e së shtunës, tre futbollistë shqip-
tarë dolën të jenë protagonistë në
fitoren 2:3 në transfertën ndaj
Struga Trim Lum. Kjo ndeshje u
zhvillua në Gostivar, ndërsa fito-
ren e skuadrës tetovare e para-

lajmëroi Briliant Sylaj me golin e
shënuar në minutën e 7-të. Vetëm
pas 3 minutave lojë në pjesën e
dytë një eurogol i shënuar nga
Enis Dervishi në minutën e 40-të
dyfishoi rezultatin e Teteksit. Ish
futbollisti i Rabotniçkit, shënoi një
super gol nga gjuajtja e lirë, ndër-
sa me lojën që shfaqi në teren për
gjatë 90-të minutave edhe
njëherë tjetër dëshmoi se bëhet
fjalë për një futbollistë mjaft të
talentuar, të cilin shumë shpejtë
mund ta shohim edhe në ndonjë

skuadër të Ligës së Parë. Nuk vo-
noi shumë dhe në minutën e 53-të
Aaleksandar Celeski shënoi golin e
parë për Struga Trim Lum, duke
rikthyer në një moment shpresat e
skuadrës strugane, e cila në mi-
nutën e 65-të me anë të Flamur
Tairit madje arriti që të barazojë
rezultatin në 2:2. Megjithatë Te-
teksi nuk u dorëzua, pasi vetëm 5
minuta më pas në skenë te skua-
dra mysafire doli Meritoj Saliji, i
cili vendosi rezultatin përfundim-
tarë të këtij takimi, Struga Trim
Lum 2, Teteksi 3. Ishte kjo fitorja e
12-të për Teteksin këtë edicion,
skuadër kjo që pas 26 xhirove ka
tubuar 39 pikë dhe renditet në po-
zitën e 6-të, teksa Struga Ttrim
Lum me 42 pikë renditet në po-
zitën e 4-të.

Shkup, 13 maj - Sazan "Kimbo"
Memedi me prejardhje nga Gosti-
vari me nokaut ka mundur maqe-

donasin Aleksandar Dimovski
"Dimsa". Në meçin, i cili u mbajt në
Olten të Zvicrës, dy garuesit u për-
ballën për titullin në VKU - Zvicër,
kategoria e rëndë mbi 95 kilogram
sipas rregullave të K-1. Ndryshe,
Memedi ishte dukshëm më i për-
gatitur se kundërshtari i tij, i cili
nuk mund ti përballojë luftës ndaj

tij, duke u dorëzuar që në raundin
e parë, kur pësoi një “knock-out”.
Gjyqtari filloi ti numëroj Dimov-
skit, ndërsa ekipi i tij duke parë
gjendjen që ndodhej hodhi pesh-
qirin e bardhë, duke e dorëzuar
meçin. Kjo disfatë e ka bërë të
vuajë maqedonasin pas meçit. "Di-
sfatë me nokaut (K.O). Për fat të

keq ky sport është i tillë. Gjithçka
ishte si duhet, hyra i përgatitur dhe
me vetëbesim. Mund të them se
mirë e fillova meçin, por ai hai-kik,
edhe pse pjesërisht isha i fshehur,
kundërshtari hyri dhe më kapi nën
brinjë. Më pas nuk mundesha të
vazhdoj", shkroi në profilin e tij në
"Facebook", Dimovski. 

LIGA E DYTË - PERËNDIM

Derbi shqiptar pa fitues, Makedonia zyrtarisht pjesë e elitës 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maqedonasi Dimovski gjunjëzohet para Memedit

MË NË FUND TROFEU VJEN NË LAGJEN SERAVA

Juventus, fituese 
e Kupës së Maqedonisë

"Ekipi i lagjes që garon në
Ligën e parë të futsallit në
Maqedoni, arriti të fitojë
Kupën. Kjo meritë është e
të gjithëve që luajtën dhe
që kanë luajtur në të
kaluarën. Këta djem
treguan me gjitha kushtet
e dobëta që ka klubi, ata
luajtën me zemër dhe
fituan. Falënderoj të gjithë
që më bënë njeriun më të
lumtur në botë", deklaroi
për gazetën KOHA, Hasani

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

Koha

REZULTATET: 
MKD.GJ.P. - EUROMIL 4:0 
VËLLAZËRIMI - GOSTIVARI 2:2 
STRUGA TL. - TETEKSI 2-3 
LABUNISHTA - LOKOMOTIVA 2:1 
NOVACI - ZAJAZI 1:1 
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Një shembull i qartë është mëny-
ra si Junajted e bindi kilianit të refu-
zonte Sitin dhe të transferohej në
“Old Trafford”atij, në fakt, i janë ga-
rantuar 20 milionë euro në sezon,
plus 75.000 sterlina për çdo ndeshje
si titullar dhe 1 milion sterlina më
shumë në vit pas nënshkrimit të kon-
tratës (njëfarë klauzolë besnikërie).
Më tej, “Nino Maravilla” do të përfitojë
2 milionë sterlina nëse arrin të reali-
zojë 40 gola dhe asistime në total në
një sezon dhe do të marrë shpërbli-
me ekstra në rast të fitoreve të skua-
drës. Nëse Junajted do të fitonte
"Champions League", ai do të përfi-
tonte 1 milionë sterlina, ndërsa
“vetëm” 500.000 për "Europa League". 

Por, Junajted nuk ka qenë klubi i
vetëm që ka bërë një lëvizje të tillë, të

dëshpëruar. Situata e vështirë e Arse-
nalit ka shtyrë trajnerin Venger të
bënte një blerje të rëndësishme dhe
i përzgjedhuri ka qenë Aubamejang.
Ish-sulmuesi i Dortmund ka nënshk-
ruar një kontratë prej 18 milionë ster-
lina në vit, por këtyre i duhen shtuar
15 milionë euro që ai do të marrë me
katër këste deri në fundin e kontratës
në 2021-in. 300.000 sterlina do të
përfundojnë në xhepat e tij në rast se
arrin 25 gola dhe asistime dhe
50.000 për çdo ndeshje të fituar në
Premier, në të cilën ai është titullar.
Nëse Arsenal do të ishte kualifikuar
në "Champions", sulmuesi do të kish-
te përfituar 2.26 milionë sterlina të
tjera.

Edhe Liverpuli përfshin shpërbli-
me të majme në kontratat e lojtarë-

ve të tij: Virgil van Dijk është marrë
për 80 milionë euro nga Sautempton
për të përmirësuar mbrojtjen.
Mbrojtësi holandez ka një klauzolë
që përfshin një shpërblim prej
375.000 sterlinash, nëse porta e Li-
verpul do të mbetet e paprekur për
18 ndeshje. 500.000 nëse numri i
këtyre ndeshjeve shkon në 20.000
dhe 750.000 nëse do të arrinin në
22. Shifra e këtij viti ka qenë 250.000,
por ndeshjet pa pësuar gol kanë
qenë vetëm tetë.

Për sa i takon Çellsit, Alvaro Mo-
rata fiton 10 milionë euro në sezon,
të cilëve i duhen shtuar edhe
830.000, sepse ka luajtur gjysmën e
ndeshjeve si titullar. 880.000 të tje-
ra do të vinin nëse ai do të realizojë 25
gola në një sezon me klubin anglez.

Më pas janë më shumë se 5 milionë
sterlinat që ka përfituar menaxheri i
tij, Juanam Lopez. Everton ka fituar
10 milionë sterlina falë sezonit të
mirë të Lukakut me Mançester Ju-
najted, duke parë se sulmuesi belg
ka shënuar 26 gola në këtë sezon,
por 23 mjaftonin për të arritur objek-
tivin e klubit nga Liverpul. Everton
do të përfitojë 5 milionë sterlina të
tjera nëse sulmuesi do të rinovojë
kontratën deri në 2022-in ose nëse
do të shitet para skadencës së kon-
tratës aktuale. Ndërkohë, llogaria
bankare e sulmuesit do të rritej me
4,5 milionë sterlina, nëse ai do të ar-
rinte në 50 gola dhe asistime bashkë,
por këtë vit nuk ka ndodhur. Bonusi
i besnikërisë është 2,4 milionë sterli-
na.

Alderveireld,
partneri i 
Van Dijk 
në mbrojtje

Liverpuli do të ketë si objektiv
kryesor në merkaton e verës
që gjejë një qendërmbrojtës
për t’ia bashkuar Virgil Van
Dijk, për të cilin investoi plot
85 milionë euro duke e marrë
nga Sautempton gjatë muajit
janar. Holandezi ka shkëlqyer
me ekipin e Klopp duke e
ndihmuar të shkojë deri në fi-
nalen e "Champions League",
por futbollistët që luajnë në
krah të tij, herë Joel Matip dhe
herë Dejan Lovren nuk japin
shumë garanci. Në këto kush-
te, Liverpuli ka nisur bisedi-
met me dy qendërmbrojtës
dhe të paktën njëri prej tyre
do të luajë në “Anfield Road”
sezonin e ardhshëm. I pari në
listë është Toby Alderveireld, i
cili ka vendosur të mos rino-
vojë kontratën me Totenhe-
min dhe gjatë verës do të jetë
në merkato. Për të marrë shër-
bimet e belgut, Liverpuli do të
përballet me konkurrencën e
disa ekipeve të mëdha në Pre-
mier Ligë. Alternativa e Alder-
veireld është Harry Maguire, i
cili ka luajtur aq mirë me
Leiçester gjatë këtij sezoni sa
ka fituar një vend te kombë-
tarja e Anglisë dhe pritet të
jetë titullar në “Rusi 2018”.

Emri i trajnerit të ri të Arsenal, pas largi-
mit të Arsen Venger, mbetet ende një
enigmë, ndërkohë që njëri prej kandidatëve
për t’u ulur në stolin e “topçinjve” është italia-
ni Masimiliano Alegri. Sipas të përditshmes
britanike “The Sun”, trajneri aktual i Juventu-
sit ka kërkuar që Arsenal t’i vërë në dispozi-
cion një buxhet prej 200 milionë sterlinash
për merkaton, në mënyrë që ai të firmosë.
Trajneri 50-vjeçar ka në planet e tij blerjen e
5 lojtarëve “big”, që do ta ndihmonin Arsenal
të arrinte objektivat e kërkuara sezonin e
ardhshëm. Alegri e ka studiuar skuadrën e
Arsenal javët e fundit dhe mesazhi që ka
kthyer pas te drejtuesit e klubit londinez
është i qartë: Një buxhet i madh në dispozi-

cion për të sjellë disa yje në ekip dhe të ndër-
tojë një skuadër të madhe, siç ka bërë me
Juventusin. Ky mesazh që trajneri italian i
ka dërguar klubit londinez është bërë dy
muaj më parë, para se Venger të deklaronte
largimin e tij. Alegri shpreson që me arsenal
të fitojë "Champions League", titull që nuk
arriti ta fitojë me Juventusin edhe pse iu
afrua shumë këtë objektivi sezonet e fundit.

Prej disa ditësh po përflitet se
Roberto Mançini do të jetë trajne-
ri i ri i kombëtares së Italisë dhe se
brenda kësaj jave do të ndahej ga
skuadra ruse e Zenit, me të cilën

kishte një kontratë 2-vjeçare. Dhe
lajmi zyrtar erdhi pak minuta më
parë. Përmes një mesazhi në “Twit-
ter”, skuadra ruse e Zenit Shën
Petërburg, ka konfirmuar ndër-
prerjen e marrëdhënieve me traj-
nerin italian (hoqi dorë nga 18 mi-
lionë euro), që tashmë ka dyert e
hapura për të qenë trajneri i ri i

kombëtares “azzurre”. Klubi rus
dhe trajneri italian kanë zgjidhur
në mënyrë konsensuale marrëve-
shjen dhe nga dita e hënë Mançini
do të jetë në Itali (sot do të drejtojë
për herë të fundit Zenit në kam-
pionatin rus). Me skuadrën e Ze-
nit, “Mancio” qëndroi në stol në 44
ndeshje zyrtare, duke arritur 21 fi-

tore, 1 barazime dhe 10 humbje.
Më datën 20 maj, kur përfundon
Seria A, ai pritet të jetë zyrtarisht
trajneri i ri i Italisë, të cilën do të
drejtojë në eliminatoret e Evropia-
nin 2020. Mançini do të zërë ven-
din e Venturas, i shkarkuar pas dë-
shtimit për të çuar “azzurrët” në
Botërorin “Rusi 2018”.

Pas zërave se Mançester Junajtedi
dhe Real Madridi kërkojnë sulmuesin
brazilian Nejmar, të gatshme për të sh-
penzuar shifra marramendëse, ai që i
ka vënë kapak çdo thashetheme është
presidenti i skuadrës së PSZH, Nasser
Al Khelaifi. Në një intervistë për të për-
ditshmen spanjolle “Marca”, ai ka konfir-
muar se 26-vjeçari nuk do të largohet
nga Parisi. “NeJmar, me 2000 për qind
do të vazhdojë të luajë për skuadrën e
PSZH-së dhe nuk do të largohet”, tha Al

Khelaifi. “Mediat spanjolle kanë që nga
tetori që flasin për këtë argument, duke
e çuar Neymar te Reali, që shkruajnë se
ai nuk është i lumtur. Por të gjitha këto
janë të pavërteta, lajme të pabaza. Ney-
mar ka një kontratë me ne dhe do të
qëndrojë këtu. Unë nuk mund t’i
përgjigjem gjithnjë këtyre thashethe-
meve, por jam i bindur se ai do të luajë
me ne edhe vitin tjetër”, tha Al Khelaifi.
Skuadra e PSZH-së u mund dje 0-2 në
fushën e saj nga Rennes.

Aubamejang
shpërblehet 
15 mln euro 
për besnikëri

Domosdoshmëria për të nënshkruar me disa lojtarë që mund t’i shërbejnë një projekti teknik, apo për të
qetësuar tifozët, shtyn klubet të përfshijnë në kontratat e futbollistëve “bonuse” të çmendur për t’i bindur ata
dhe në Premier Ligë, veçanërisht në vitin e fundit, nuk janë të pakta rastet e tilla: nga Aubamejang, te Salah,
duke kaluar nga Aleksis Sançez, Van Dijk dhe Morata

MANÇINI ZYRTARISHT LARGOHET NGA ZENITI

Gati për kombëtaren italiane

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

AL KHELAIFI I
KUNDËRPËRGJIGJET
REALIT DHE JUNAJTEDIT

Nejmar me 2000 për qind qëndron në Paris

ALEGRI I VË KUSHTE ARSENALIT 

200 milionë sterlina buxhet për të firmosur
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sallah largohet në rast
se nuk fiton Çampionsin
Sipas të përditshmes spanjolle “Don Ba-
lon”, mesfushori egjiptian Mohamed
Sallah do të luajë në La Liga sezonin e
ardhshëm, me skuadrën e Real Madrid,
në rast se ekipi i Liverpul nuk arrin të fi-
tojë "Champions League" në finalen e
Kievit. Ky transferim është pjesë e
marrëveshjes që drejtuesit e Liverpool
kanë me lojtarin, i cili do të lihet i lirë të
largohet pas Kupës së Botës në rast se
“reds” nuk fitojnë trofeun e "Champions
League". Sallah, me shumë gjasa, do të
luajë pikërisht me “merengues” sezonin
tjetër, që e kanë kërkuar me ngulm ta-
lentin egjiptian, që ka bërë një sezon
fantastik në Premier Ligë, duke qenë go-
lashënuesi më i mirë për Liverpulin.

Interi gjen pasuesin e
Handanoviç
Interi ka siguruar shërbimet e portierit
të talentuar ukrainas Andriy Lunin i cili
për momentin luan me Zorya Luhansk.
Zikaltrit kanë mposhtur konkurencën e
disa klubeve të mëdha europiane përf-
shirë edhe Juventusin, duke blinduar
portën për të ardhmen. Kartoni i Lunin
i ka kushtuar Interit rreth 6 milionë euro,
megjithatë talenti ukrainas për të rri-
tur akoma edhe më shumë si portier
dhe për t’u shndërruar në pasuesin e
Handanoviç te Interi do të huazohet te
Bolonja për 2 sezonet e ardhshme.

Nesta pranë stolit të
Peruxhës
Një lëvizje e papritur, por pasi Peruxha
ka shkarkuar trajnerin Roberto Breda
megjithëse është kualifikuar në fazën
e plej-off, pritet që vendin e tij ta zërë
Alessandro Nesta. Skuadra mori një ba-
razim 1-1 pasditen e së shtunës, por
prapëseprapë ka zgjedhur të shkarkojë
teknikun dhe një deklaratë për shtyp ka
konfirmuar se emri i trajnerit të ardh-
shëm do të zbulohet më 14 maj. Sipas
"Sky Sport Italia", emri i trajnerit të ri do
të jetë Nesta. Ky do të jetë roli i tij i parë
si trajner në Itali. Ish-mbrojtësi i Milanit
ka qenë trajneri FC Majami në Amerikë.
Ai u largua kur nuk arriti të siguronte
ngjitjen në MLS gjatë nëntorit të 2017.

Perin, objektiv i Juves
Mattia Perin është një alternativë konk-
rete e Juventusit. Bardhezinjtë kanë ni-
sur kontaktet e para për portierin që ak-
tivizohet te Xhenoa, i cili shikohet si
zëvendësuesi i Sçesny, pas lamtumirsës
së Buffon. Sipas mediave italiane, ad-
ministratori Marotta do të takohet zyr-

tarisht me presidentin Preziosi gjatë
javës së ardhshme për sa i takon së
ardhmes së portierit. “Zonja e
vjetër” është gati të shpenzojë 12
milionë euro për lojtarin, por Xhe-
noa e ka bërë të qartë se nuk e shet
lojtarin për më pak se 20 milionë

euro. Në rast se Juventusi nuk arrin te
25-vjeçari, që ndiqet edhe nga Napoli
do të synojë Markettin.

LAJME
SHKURT

HSV Hamburg, ekipi që nuk e
kishte provuar ndonjëherë shijen
e kategorisë së dytë, më në fund
do ta provojë veten në Bundesliga
2 sezonin e ardhshëm. Megjithë-
se fitoi ndeshjen ndaj Borussia
Monchengladbach, nuk mjaftoi
për të siguruar një vend plej-off
pasi Volfsburg ka mposhtur FC
Koln. Kishte vite që Hamburg i
vërtitej rënies, dhe tani duhet të
përballet me realitetin se nuk
mund të krenohet më me faktin
se nuk ka rënë ndonjëherë në ka-
tegorinë e dytë. Por le të shohim
se cilat janë 28 epiket e tjera që
kurrë nuk e kanë provuar shijen e
kategorisë inferiore, duke nisur
nga skuadrat amerikano-latine

ABERDIN – I themeluar në
vitin 1903 e ka arritur kulmin e
lavdisë në vitet ’80 me Aleks Fer-
guson si trajner. Ka fituar katër
herë titullin kampion.

SELTIK – 47 herë kampion i
Skocisë, skuadra e parë britanike
që fitoi "Champions League" në
vitin 1976.

AJAKS – Skuadra që ka fituar
më shumë në Holandë: 33 tituj
kampion, 8 Kupa të Holandës, 8
Superkupa të Holandës dhe katër
"Champions League".

FEJENORD –  I themeluar në
vitin 1908 e ka fituar kampionatin
15 herë, 1 herë Kupën e Kampione-
ve dhe 1 herë Kupën Interkonti-
nentale.

PSV AINDHOVEN –  Me
Guus Hiddink në stol arriti “tri-
pletën” historike në vitin 1988. Ka
fituar 24 tituj kampion dhe 1 Kupë
Kampionesh.

UTRECHT – E themeluar në
vitin 1970 ka fituar tre herë Kupën
e Holandës dhe 1 herë Su-
perkupën e Holandës.

BESHIKTASH – Është skua-
dra më e vjetër në Turqi, e theme-
luar në vitin 1903. Ka fituar 15 herë
titullin kampion, 9 Kupa të Turqi-
së dhe 8 Superkupa të Turqisë.

FENERBAHÇE – Skuadra
turke është themeluar në vitin
1907. Në historinë e tij ka fituar
19 kampionate, 6 Kupa të Turqisë
dhe 9 Superkupa të Turqisë.

GALLATASARAJ – Është
skuadra më e titulluar në Turqi, e
vetmja skuadër turke që ka fituar
në Evropë: 1 Kupë UEFA dhe 1 Su-
perkupë Evropiane. Për më tepër
ka fituar 20 kampionate dhe 17
kupa në Turqi.

OLIMPIAKOS – Është skua-
dra më e famshme në Greqi, ka fi-
tuar 44 kampionate dhe 27 Kupa
të Greqisë, krahas 4 Superkupave
të Greqisë.

PANATINAIKOS – E theme-
luar në vitin 1908 ka fituar 20
kampionate, 18 Kupa të Greqisë
dhe 3 Superkupa të Greqisë.

PAOK – E themeluar në vitin
1926 ka fituar dy herë titullin kam-
pion dhe 5 herë Kupën e Greqisë.

BENFIKA – Është skuadra
portugeze më e titulluar: ka fituar
36 tituj kampion, 26 Kupa të Por-
tugalisë, 7 Kupa të Ligës, 6 Su-
perkupa të Portugalisë dhe në hi-
storinë e saj ka luajtur 7 finale të
"Champions League" duke fituar
dy prej tyre.

PORTO – E themeluar në vitin
1893 është skuadra më e titullar
në Portugali. Në historinë e saj ka

fituar 28 kampione, 20 Kupa të
Portugalisë, 2 "Champions Lea-
gue" dhe 2 Kupa UEFA.

SPORTING LISBONE – E the-
meluar në vitin 1902 ka fituar 18
kampionate, 16 Kupa të Portuga-
lisë, 8 Superkupa të Portugalisë
dhe 1 Kupë Kupash.

ATLETIK BILBAO – Është një
nga ekipet historike në Spanjë që
ka fituar 8 herë titullin në La Liga,
23 herë Kupën e Mbretit dhe 2
herë Superkupën e Spanjës.

BARCELONA – Skuadra kata-
lanase është ndër më të suksessh-
me në historinë e futbollit: 25 tituj
në La Liga, 30 Kupa të Mbretit, 12
Superkupa të Spanjës, 2 Kupa të
Ligës Spanjolle, 5 "Champions
League", 4 Kupa Kupash, 3 Kupa
UEFA, 5 Superkupa të Europës, 3
Kupa të Botës për klube. Është e
vetmja skuadra që nga vitit 1955
dhe deri më sot që ka marrë pje-
së të paktën në njëjtën nga Ku-
pat e Evropës.

REAL MADRID – Është skua-
dra që ka triumfuar më shumë në
Spanjë me 33 tituj dhe 19 Kupa të
Mbretit, 10 Superkupa të Ligës, 1
Kupë të Ligës Spanjolle, 2 Kupa
UEFA, 2 Superkupa të Evropës, 3
Kupa Interkontinentale, 1 Botëror
për Klube dhe mbi të gjitha 12 tro-
fe të "Çhampions League".

INTER – E themeluar në vitin
1908 është skuadra italiane që ka
marrë pjesë në të gjitha kampio-
natet e Serie A dhe e vetmja që ka
realizuar “tripletën” në vitin 2010.

Ka fituar 18 tituj kampion, 7 Kupa
të Italisë, 5 Superkupa të Italisë, 3
"Champions League", 3 Kupa
UEFA, 2 Kupa Interkontinentale
dhe 1 Botëror për Klube.

KOLO KOLO – Ka qenë skua-
dra e parë kiliane që ka fituar
Kupën Libertadores në vitin 1991.
Është skuadra më e titulluar në
Kili me 31 kampionate të fituara.

BOKA JUNIORS – Është e
vetmja skuadër argjentinase që
ka marrë pjesë në të gjitha kam-
pionatet e këtij vendi që nga viti
1913 dhe deri më sot. Ka fituar 32
tituj kampion dhe 6 Kupa Liberta-
dores.

KRUZEIRO – E vetmja
skuadër braziliane që ka realizuar
“tripletën”. Në vitin 2003 ka fituar
kampionatin, Kupën e Brazilit
dhe Libertadores.

FLAMENGO – Skuadra më e
dashur në Brazil me 35 milionë
tifozë. Në historinë e saj ka fituar
33 herë titullin kampion dhe 1
herë Kupën Libertadores.

SANTOSH – Emri i Santosh
është i lidhur me të madhin Pelé,
që ka debutuar me bardhezinjtë
në vitin 1974. Ka fituar 22 tituj
kampion dhe 3 Kupa Libertado-
res.

SAN PAOLO – Ka fituar tre
herë Botërorin për Klube dhe tre
herë Kupën Libertadores, krahas
21 titujve në Brazil.

BARCELONA (Ekuador) – E
themeluar në vitin 1925 kjo
skuadër e ka fituar 14 herë titullin
kampion dhe ka luajtur në dy fi-
nale të Kupës Libertadores.

NACIONAL – Është skuadra
që ka fituar më shumë në Uru-
guai. E themeluar në vitin 1899 ka
fituar 45 kampionate, 3 Kupa Li-
bertadores dhe 3 Kupa Interkon-
tinentale…

PENAROL – E themeluar në
vitin 1891, në historinë e tij ka fi-
tuar 5 herë Kupën Libertadores, 3
Kupa Interkontinentale dhe 45
kampionate.

Erik Kantona nuk ka përdorur lojëra fjalë-
sh kur është pyetur në lidhje me finalen e
ardhshme të "Champions League" dhe për
mundësitë që ka Liverpulit për të fituar ndaj
kampionëve në fuqi të Real Madrid. Në një in-
tervistë të dhënë për "Eurosport", legjenda e
futbollit francez nuk e ka humbur rastin për
të goditur, siç bënte kur ndëshkonte kundër-
shtarët në fushën e lojës. Ajo që ka irrituar më
shumë francezin, përtej episodeve të arbi-
trave në "Champions League" (për këtë mund
të pyeten tifozët e Bajern dhe Juventus), ka

qenë mungesa e respektit e treguar nga ma-
drilenët kundrejt Andres Iniesta. Real, në fakt,
ka vendosur të mos e bëjë korridorin e nderit
me rastin e “El Clasico”-s. “Nuk mund të besoj
se Real Madridi është sjellë në këtë mënyrë, –
ka thënë Cantona. – Duhet të tregojë më
shumë respekt ndaj kundërshtarit, ka qenë
një mangësi e papranueshme”. Në lidhje me
vendimet e arbitrave: "Është më e lehtë të fu-
sësh përsëri brenda pastën e dhëmbëve në
tubet se të shikosh një penallti të dhënë
kundër Real Madridit”, ka thënë ai. 

HAMBURG BIE NGA LIGA E PARË

Mbeten Real, Barça, Inter
dhe 25 skuadra tjera!

SV Hambuger ka rënë
në Bundesliga 2, për
herë të parë në 55 vite
histori. Por le të
shohim se cilat janë 28
epiket e tjera që kurrë
nuk e kanë provuar
shijen e kategorisë
inferiore, duke nisur
nga skuadrat
amerikano-latine

Ajo që ka bërë Reali është e papranueshme
ERIK KANTONA FLET PËR "EURPOSORT"
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Sportistja braziliane Amanda
Nunes ka mbrojtur titullin kam-
pion bote në peshën “bantamwei-
ght” (pesha gjel), pas fitores me
“KO teknik” në raundin e pestë
ndaj amerikanes Raquel Penning-
ton, sfidë e vlefshme për eveni-
mentin e UFC-224, zhvilluar sot në
Rio de Zhaneiro të Brazilit. Kjo
është hera e tretë që Nunes mbron
titullin kampion të kësaj peshave,
fituar dy vite më parë, por për të
ishte hera e parë që e mbronte atë
para fansave të saj, në Brazil. Një
përballje e fortë, mes dy sportiste-
ve më të mira të kësaj peshe në
botë, por me, kalimin e raundeve

Pennginton nuk ishte më në
gjendje të rivalizojë, aq sa në një
moment i thotë stafit të saj se
është e mbaruar. Ndërsa, Nunes
ishte më e përgatitur fizikisht dhe
me kalimin e kohës ruajti freskinë
fizike, duke i dhënë goditjen fina-
le rivales në raundin e pestë dhe

të fundit. “Jetoj në Amerikë, por
jam braziliane dhe përfaqësoj këtë
vend, duke mbajtur flamurin e
vendit tim. Ishte një duel i fortë,
Pennington është një mikja ime
dhe për mua nuk ishte e lehtë ta
zhvillojë këtë duel. Nuk isha për-
ballur kurrë me një mikeshë më

parë në kafaz”, deklaroi Nunes, e
cila tani ka 16 fitore dhe 4 humbje
në artet marciale mikse në kar-
rierën e saj. Ndërsa, Pennington,
që rikthehej në kafaz pas më
shumë se 18 muajsh, pësoi
humbjen e 6-të, ndërkohë që ka
edhe 9 fitore.

Tenistja çeke Petra Kvitova fitoi
turneun Masters të Madridit, duke
mundur 2-1 në finale holandezen
Kiki Bertens (7-6, 4-6, 6-3), një nde-
shje që zgjati gati 3 orë. Dy teniste
që dhanë maksimumin e tyre në
fushë, por në fund triumfoi për-
voja e Kvitovës, nga e hëna do të
jetë numri 8 në botë për femra, që
konfirmoi momentin e mirë që po
kalon. Për çeken ky është trofeu i
4-t sezonal, pas atyre që ka fituar
në Doha, Shën Peterburg dhe Pra-
ga duke qenë gati për grand sle-
min e Roland Garros që nis pas 10
ditësh. Seti i parë ishte vendimtar
për fatet e takimit, pasi u fitua në
“tie break” nga Kvitova, ndërkohë
që Bertens rihap ndeshjen duke
fituar 6-4 setin e dytë, por duket se

loja e holandezes nuk ka më atë
forcë në vijim. Kvitova mposhti 6-
3 Bertens në setin e tretë, duke
korrur suksesin e 24-t në karrierën
e saj në 31 finale të luajtura. “Më
pëlqejnë finalet, luaj pa presion

ndaj dhe i fitoj. Jemi të gjitha
pranë njëra-tjetrës në renditje dhe
nivel, ndaj dhe rivaliteti është i
madh”, tha Kvitova, që u tërhoq
nga turneu i Romës, që nis ditën e
hënë

Lomaçenko,
kampion i ri 
i botës në
peshën e lehtë
Boksieri ukrainas Vasyl Lo-
maçenko është kampioni i ri i
botës në peshën e lehtë, në
kategorinë "WBA", pas fitores
me “KO teknik” ndaj Jorge Li-
nares në duelin e zhvilluar sot
në mëngjes në “Madison
Square Garden” të Nju Jorkut.
Përballë 10 mijë shikuesve, Lo-
maçenko respektoi parashiki-
met, duke u bërë boksieri i
parë në histori që fiton 3 tituj
kampionë edhe pse ka zhvil-
luar vetëm 21 duele si profe-
sionist (11 fitore dhe 1 humbje
në karrierën e tij). Një përbal-
lje e bukur, ashtu sikurse edhe
pritej, pasi edhe Linares tregoi
aftësitë e tij dhe për pak sa
nuk e fitoi duelin në raundin e
gjashtë, kur vuri në vështirësi
Lomaçenko, që me kalimin e
raundeve u bë më i kujdes-
shëm dhe arriti të fitojë. Lina-
res synonte një fitore të sh-
pejtë, na raundet e para, por
nuk ia doli dot mbanë dhe kur
sfida nisi të zgjatej, doli në
pah rezistenca e Lomaçenko,
që falë grushteve të tij arriti të
mposhtë rivalin nga Venezue-
la. Për Linares, kjo ishte
humbja e 4-t në karrierë, ku
numëron edhe 44 fitore. “Li-
nares është një kampion i
madh, çka e vërtetoi edhe kjo
sfidë mes nesh, që ishte e
bukur, e fortë dhe me rivalitet.
jam i sigurt se të gjithë janë
argëtuar”, tha Vasyl Lo-
maçenko, që ndali rivalin me
“KO teknik” në raundin e 10-të,
duke e merituar fitoren dhe
këtë titull kampion.

Nik Diaz i ka vënë fajin helmi-
mit për humbjen ndaj
Xhorxhes St-Pierres në mars të
2013. Duke folur për "TMZ
Sports", Diaz tha se i është
dhënë një ilaç i çuditshëm në
formë serumi në prag të nde-
shjes ndaj St-Pierre për titullin
kampion në peshën “welter” të
UFC 158. Ai shprehet se kurrë
në jetën e tij nuk ka fjetur më
shumë se pesë-gjashtë orë
gjatë karrierës si sportist, por
natën përpara ndeshjes ai ka
fjetur për 14 orë. Këto komente
vijnë në mes të zërave se vëllai i
tij, Nate Diaz, mund të ndeshet
me St-Pierre në UFC 227 që do
të zhvillohet më 4 gusht. Pas
ishte vetë presidenti Dana Uajt
ai që tha se po mundohej të
bënte të mundur ndeshjen,
Nate Diaz ka përdorur "Face-
book" për të akuzuar St-Pierre
se ka përdorur asteroide kur
është ndeshur me Nik.  Cekim,
Nik humbi ndasj St-Pierre me
vendim unanim.

Marrej mund të mungojë edhe në "Wimbledon"
Tenisti britanik Endi Marrej, ish-numri 1

në botë, mund të shtyjë rikthimin e tij në fu-
shë përtej muajit qershor. Çka do të thotë që

Marrej mund të mos luajë
në asnjë turne as në

fushat me bar, ku
kishte plani-
fikuar rikthi-
min, përfshi

edhe grand sle-
min e "Wimble-

don". Sipas mediave
britanike, tenisti nuk është

ende në formë pas operacionit që ka kryer
në janar në shpinë. “Do të rikthehem vetëm
kur të jem 100 për qind të formës”, tha Mar-

rej, që nuk luan një ndeshje zyrtare që prej
eliminimit një vit më parë nga grand slemi
i shtëpisë, ai i "Wimbledon". Britaniku kish-
te deklaruar se do të rikthehej të luante në
turneun e Loughbourough, më 21 maj, por
ka ngritur “flamurin e bardhë”, duke ndry-
shuar planet, pasi periudha e riaftësimit
është më e gjatë. Marrej i është rikthyer
stërvitjes në fund të marsit, por duket se
stafi i tij mendon se duhet më shumë kohë
për të qenë gati. Ish-numri 1 në botë është
regjistruar edhe në turneun e "Queen’s", që
nis pas një muaji, por edhe këtu mund të
mos luajë dhe në rast se nuk luan në këto dy
turne përgatitore, rrezikon të mos paraqitet
as në "Wimbledon".

Kvitova fiton turneun Masters të MadriditDIAZ “TRONDIT”
MMA

Më kanë helmuar
para ndeshjes 
me St-Pierre

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

PAS FITORES NDAJ PENNINGTON NË UFC-224

Nunes mbron titullin kampion bote
"Ishte një duel i fortë, Pennington
është një mikja ime dhe për mua nuk
ishte e lehtë ta zhvillojë këtë duel. Nuk
isha përballur kurrë me një mikeshë
më parë në kafaz”, deklaroi Nunes, e
cila tani ka 16 fitore dhe 4 humbje në
artet marciale mikse në karrierën e
saj", pohon Nunes
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Mediat qeveritare vetëm sa e
dhanë ftohtë lajmin se një person
me emrin O.L. është qëlluar me
armë për arsye të paditura. Por
fakt është që në afërsi të banesës
së saj në kryeqytetin malazez Pod-
goricë u qëllua në këmbën e
djathtë gazetarja Olivera Lakić, e
gazetës "Vijesti". Nuk të habit
mungesa e empatisë. Vetëm para
një muaji, presidenti Gjukanoviç e
cilësoi gazetën "Vijesti" si një ga-
zetë që përhap "ide fashiste".

SULMET NDJEKIN NJË MODEL
Themeluesi e bashkëpronari  i

"Vijesti"-t, Željko Ivanović tha për
Deutsche Wellen se arsyeja e vër-
tetë e fyerjeve të tilla janë hulum-
timet e tyre për korrupsion dhe
kriminalitetin e organizuar. 25 sul-
me ndaj gazetarëve dhe gazetës
së tij ka pasur, të gjitha sipas një
modeli. Fillimisht shan Gjukano-
viçi gazetën, pastaj vijnë sulmet.
Për sa kohë Gjukanoviç është zot
dhe mbret", thotë Ivanović, "gaze-
ta si një nga mediat më të besue-
shme në Malin e Zi dhe rajon do të
vuajë. Sepse të gjitha grupet kri-
minale për të cilët ne shkruajmë e
që organizojnë këto sulme mbe-
ten të mbrojtur dhe të paprekur".

Olivera Lakić u sulmua edhe
para 6 vjetësh nga një person aq
keq, saqë duhej të shtrohej në spi-
tal, ky sulm me gjasa për shkak të
hulumtimeve për kriminalitetin
në industrinë e duhanit. Autori u
arrestua dhe dënua, por porositë-
sit jo. Kërcënimet ndaj gazetares

nuk kanë ndalur. Ajo duhej të je-
tonte 31 muaj nën mbrojtjen e po-
licisë. Një jetë, të cilën e njeh edhe
gazetari Tufik Softic. Në vitin 2007
edhe ai u sulmua nga dy persona
të maskuar para shtëpisë së tij në
Berani. Më parë ai kishte shkruar
për gazetën Vijesti dhe gazetën
javore kritike ndaj qeverisë, Mo-
nitor. Në vitin 2013 u vendos lëndë
shpërthyese para shtëpisë së tij.
Rasti nuk është zbardhur.

Softic thotë për Deutsche Wel-
len se në 3 dekadat afërsisht, ku
Milo Gjukanoviç është njeriu më i
fortë në Malin e Zi ka pasur mjaft
sulme ndaj gazetarëve. Asnjë rast
nuk është zbardhur deri në fund,
sidomos ato që kanë sfond politik
apo kriminal. "Në Malin e Zit ma-
fia dhe shteti janë rritur së bashku
dhe kufiri mes tyre nuk është më i
dallueshëm. Politikanët ngrihen
kundër mediave kritike. Shembull
është pretendimi i Gjukanoviçit se
"Vijesti" është fashiste. Kjo i nxit

kriminelët të përsërisin sulmet pa
u ndëshkuar. Si mund të ndjehemi
Olivera dhe unë të sigurt në Malin
e Zi", pyet Softic. Në renditjen e li-
risë së shtypit të "Reporterëve pa
kufij", Mali i Zi zë vendin e 103 nga
180 shtete

I PASURI DHE ALEATI I
PERËNDIMIT

Revista "Forbes" e ka paraqitur
Milo Gjukanoviçin disa herë si një
nga politikanët më të pasur të Eu-
ropës. Vëllai i tij Aco, motra Ana
Kolarevic dhe ai zotërojnë sipas
disa llogaritjeve 136 milionë euro,
një pasuri e madhe për një vend të
varfër në anë të Adriatikut me gjy-
smë milioni banorë. Gjukanoviç
që në të shkuarën ka qenë përfolur
shumë për kontrabandën e cigare-
ve në stil të gjerë, është njëkohësi-
sht edhe garantuesi politik i
lidhjes së Malit të Zi me Perëndi-
min. Pavarësia e vendit, anëtarësi-
mi në NATO si edhe pritja për në

BE janë vepra të Gjukanoviçit. Kri-
tikët e tij thonë, se perëndimi sak-
rifikon vlerat e tij në emër të inte-
resave gjeopolitike. Në këtë rast
BE është bashkëfajtore për sulmet
kundër gazetarëve për shkak të
mosofrimit të ndihmës, thotë
Željko Ivanović. Por ai beson koha
e pandëshkueshmërisë në Malin e
Zi një ditë do të marrë fund. Deri
atë ditë ai dhe kolegët e tij duhet
të durojnë. Si për shembull mo-
spërzierjen cinike të BE, kur e
ngarkuara për politikën e Jasht-
me, Federica Mogherini e pret
Gjukanoviçin në Bruksel dhe e lëv-
don për "vlerat e tij europiane dhe
përpjekjet për progresin e Malit
të Zi drejt BE". Ivanović thotë se
gazetarët kthehen në vendin e tij
në tabelë qitjeje, për sa kohë që
BE reagimet e saj i mbështet
vetëm në shprehjen e solidaritetit
dhe shpresës se institucionet
përkatëse do të gjejnë autorët dhe
ideuesit e sulmeve.

Gjykata e Shkallës së Parë për
Krime të Rënda në Tiranë ka ven-
dosur masën e sigurimit perso-
nal “arrest shtëpie” për ish-mini-
strin e Brendshëm të Shqipërisë,
Saimir Tahiri, disa ditë pasi ai

dorëzoi mandatin e deputetit. Si-
pas njoftimit nga Prokuroria e
Përgjithshme e Shqipërisë,
Prokuroria për Krime të Rënda
kërkoi masën "arrest me burg",
për ish-ministrin Tahiri. "Gjykata

vendosi pranimin pjesërisht të
kërkesës dhe caktimin e masës së
sigurimit personal 'arrest në shtë-
pi', ndaj shtetasit nën hetim Sai-
mir Bashkim Tahiri, si person i dy-
shuar për kryerje të veprave
penale 'Trafikimi i narkotikëve',
në bashkëpunim, në formën e
grupit të strukturuar kriminal

dhe 'Korrupsioni pasiv i funksio-
narëve të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve vendorë'”, thuhet në
njoftim. Vitin e kaluar Prokuro-
ria për Krime të Rënda i kërkoi
Kuvendit të Shqipërisë autorizi-
min për heqjen e imunitetit dhe
arrestimin e Tahirit në kuadër të
hetimeve ndaj tij. Ndërsa Kuven-

di i Shqipërisë votoi kundër
kërkesës për arrestimin e ish-mi-
nistrit Tahiri. Kujtojmë se Saimir
Tahiri ka mbajtur postin e mini-
strit të Punëve të Brendshme në
periudhën 2013- 2017, ndërsa në
zgjedhjet e 25 qershorit të vitit të
kaluar u zgjodh si deputet i Parti-
së Socialiste të Shqipërisë.

Paditet 
Thaçi
Arbenita Arifi ka ngritur padi
ndaj presidentit të Kosovës
Hashim Thaçit. Asaj ia kanë
vrarë babanë, e vrasësit, Thaçi
ia fali dy vite të burgut. “Kom
bo padi  në Gjykatën Kushte-
tuese të Kosovës  për Presiden-
tin Hashim Thaçi, Drita
Rexhajn, Hasan Shalën  dhe
Ali Bajgorën, se këta të katërtit
e kanë shkel kushtetutën, se-
pse ligji për faljen nuk e fal një
vrasës, si puna e  vrasësit të
babës tem”, tha ajo për Tribu-
na Channel. Këta anëtarë nuk
dalin të jenë të panjohur në
vendin tonë. Njëri nga ta ishte
pjesë e aferës Pronto, rast ky
për të cilin tashmë janë ngri-
tur Aktakuzat e para. Arbetina
thotë se ka tentuar të bisedojë
me Drita Rexhajn por që e
nxorën jashtë. Vajza me fa-
miljen e saj po ndihen të
kërcënuar. “Po, kërcënimet e
tyne kurrë kurrë nuk jon
ndalë, hala, unë jom kon edhe
në Polici, ata më kanë thon, që
përderisa nuk po të prekin ata,
nuk të kanë rreh a naj sen, nuk
mujna me të mbrojt..”, tha ajo.
Ehat Miftaraj nga IKD thotë se
në një shoqëri demokratike që
aplikon standardet minimale
të sundimit të ligjit, edhe në
rastet kur i paditur është Presi-
denti i Republikës, shteti
duhet të siguroj një gjykim të
drejtë. Gjithçka filloi kur Arifi
po punonte e Misini e rrahu
me arsyen se po bën shumë
pluhur, dikur ia mori mjetin e
punës e preu me të, por sikur
nuk i mjaftoi, e nxori edhe
armën dhe e vrau me plumb.

Arrest shtëpiak për ish-ministrin Tahiri
Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda në Tiranë ka vendosur masën
e sigurimit personal “arrest shtëpie” për ish-ministrin e Brendshëm të
Shqipërisë, Saimir Tahiri

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

Mali i Zi: Pse
sulmohen gazetarët

Para pak ditësh u
qëllua gazetarja
Olivera Lakić e
gazetës "Vijesit“, një
medieje partnere të
Deutsche Welles në
Malin e Zi. Opozita e
media të tjera
akuzojnë
presidentin
Gjukanoviç se ka
përgatitur terrenin
për sulmin
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Mobing kundër nxënësve he-
brenj, sulm kundër një personi me
kipa në Berlin, dy reperë gjermanë
që me vargje këngësh pa shije dhe
të perceptuara si antisemite morën
një çmim: Antisemitizmi duket se
po marshon në Gjermani. Sipas një
statistike aktuale për kriminalite-
tin, Ministria Federale e Punëve të
Brendshme thotë se ai ka shënuar
rritje të lehtë në 2017-n, 2.5% të ve-
prave penale me motive politike,
ku mes tyre shënohen edhe sulmet
kundër hebrenjve apo qendrave të
tyre. Si autorë të sulmeve dalin në
pah gjithnjë e më shumë mysli-
manë. Komunitetet hebraike i
tremben rritjes së numrit të emi-
grantëve nga rajone arabe se mund
të rritet edhe numri i antisemitëve
në Gjermani.

Politologu gjermano-britanik
dhe ekspert i antisemitizmit, Da-
vid Ranan i është ofruar këtij de-
bati me librin e tij "Antisemitizmi
mysliman. Një rrezik për paqen
shoqërore në Gjermani?", duke zh-
villuar 70 intervista me myslima-
ne dhe myslimanë në Gjermani
dhe Britaninë e Madhe. Shumë prej
tyre kanë maturë apo kanë stu-
diuar. Përgjigjet e të intervistuarve

"për hebrenjtë" lexohen si klishetë
tipike antihebreje. Ato kapin "të
gjithë spektrin nga pushteti i he-
brenjve, paratë e hebrenjve dhe
gati specifik, se cilat rrjete super-
marketesh në Gjermani i përkasin
hebrenjve", shpjegon Ranan në in-
tervistë me Deutsche Wellen. Poli-
tologu shprehet i habitur se edhe
një inxhiniere e re fliste për teoritë
konspirative "të 120 cionistëve që
sundojnë të gjithë botën". E pyetur
se çfarë e përbën një cionist, ajo
vetëm tha, "këtu ka paqartësi".

ROLI I PREJARDHJES
Në këtë pikë qëndron pika kyçe

e debatit, mendon Ranan, lindur
në vitin 1946, e vetë hebre. Ku fillon
antisemitizmi dhe si dallohet ai
nga anticionizmi dhe kritika e
ashpër ndaj Izraelit? Kjo është

pyetja që ai trajton në librin e tij.
Shpesh këto nocione përdoren si
sinonime. Por një dallim mes tyre
është i rëndësishëm, për të kuptuar
më mirë studimet për qëndrimin
antisemitist të hapësirës arabe,
shpjegon eksperti. "Rregullisht
thuhet, se ka antisemitizëm dhe se
gjëra të caktuara janë antisemite",
thotë Ranan. "Por nuk ka një ujdi se
çfarë është ai". Edhe ai vet nuk ka
një përgjigje përfundimtare. Ra-
nan përkrah më shumë përkufizi-
min e filozofit britanik, Brian Klug
që e përcakton antisemitizmin si
"një lloj armiqësie kundër hebrenj-
ve, si hebrenj‘, pra për cilësi që iu
mvishen atyre".

Eksperti sheh dallime të mëdha
mes antisemitizmit të vjetër në Eu-
ropë dhe qëndrimit relativisht të ri
të shumë myslimanëve, që e ka

origjinën në Lindjen e Afërt. Izrae-
li përjetohet si i fuqishëm, palesti-
nezët të pafuqishëm. E është pikë-
risht kjo ndjesi pafuqie që i nxit
myslimanët e rinj të ndërmarrin
aksione kundër hebrenjve. Sipas tij
shkas për këtë antisemitizëm,
ndryshe nga antisemitizmi euro-
pian është një ndjesi e përjetuar
realisht e padrejtësisë. "Ndërsa ur-
rejtja e krishterë, raciste, e zhvilluar
në Perëndim është diçka tjetër",
thotë Ranan. "Ajo filloi me idenë se
hebrenjtë vranë Jezusin, pra Zotin,
dhe kjo është për të krishterët sigu-
risht e pafalshme". Kjo histori nuk
ekziston tek myslimanët. Sipas Ra-
nan mes "myslimanëve dhe he-
brenjve ekziston një konflikt terri-
torial për një vend".

Ranan nuk do të paragjykojë
myslimanët e t'i paraqesë ata më të

rrezikshëm se grupime të tjera.
Dhe shifrat i japin të drejtë. 95% e
veprave penale me sfond antisemi-
tist nuk kryhen nga myslimanët në
Gjermani, por nga ekstremistët e
djathtë. Kjo është përgjigja që qe-
veria gjermane i jep një kërkese të
zëvendëspresidentes të Bundesta-
gut, Petra Pau (e Majta) në shkurt
2018.

JO FRIKË?
Megjithatë libri i Ranan ka po-

larizuar. Nga pala hebreje ai dëgjon
akuzën e relativizimit. "Çështja
është nëse ka arsye për frikë", thotë
Ranan për DW. "Besoj se frika nxitet
pjesërisht nga pala hebreje, pjesë-
risht nga filosemitë dashamirës
gjermanë, pjesërisht nga politikanë
kalkulues gjermanë". Ajo që ka pa-
rasysh Ranan: Edhe AfD paraqitet,
për arsye instrumentalizuese si
parti "miqësore hebreje", megjithë-
se jo pak përfaqësues të kësaj par-
tie janë shprehur në mënyrë antise-
mitiste. Për "arsye të kuptueshme"
gjithçka që lidhet me frikën e he-
brenjve gjen jehonë menjëherë tek
politika dhe një pjesë e popullsisë
gjermane, beson Ranan. "Por nuk
duhet harruar, se populli hebre, mi-
noriteti hebre në përgjithësi dhe
në Gjermani veçanërisht është një
minoritet i privilegjuar. Ata
ndjehen mirë dhe zëri i tyre
dëgjohet". Sipas tij situata për rreth
5 milionë myslimanë në Gjermani
është shumë më e vështirë. "Ata as
nuk kanë akces në diskurs, dhe as
nuk dëgjohen".

Fluturimi 804 i EgyptAir, që
përfundoi në mënyrë tragjike
me vdekjen e 66 personave, si-
pas një padie është shkaktuar
nga një iPhone 6s ose iPad
mini që mori zjarr në kabinë.
Anëtarët e familjes së viktima-
ve kanë paraqitur tashmë një
padi gjyqësore duke preten-
duar se zjarri në bord nisi kur
një iPhone 6S ose mini iPad i
pilotit ndihmës shpërtheu në
flakë. Dokumentet e paraqitu-

ra nga avokatët që përfaqë-
sojnë familjet, thonë se kjo
mbinxehje mund të ketë çuar
në një zjarr më të madh që
përfundoi më pas me tragje-

dinë tashmë të njohur të avio-
nit që u rrëzua në Detin Me-
sdhe. Megjithatë, ekspertët e
industrisë kanë hedhur poshtë
teorinë e flakës në produktin

Apple, duke pretenduar se ka
më shumë gjasa që një qark i
shkurtër ose një shpërthim
tjetër të ketë ndodhur në ka-
binë. Sun Online ka kontaktuar
Apple dhe EgyptAir për të ko-
mentuar mbi padinë ligjore.
Më parë Apple tha se nuk ishte
kontaktuar nga ndonjë auto-
ritet që hetonte tragjedinë. Ata
shtuan se nuk kishte prova për
ta lidhur atë me produktet e
saj.

Autoritetet franceze kanë
deklaruar se sulmuesi me
thikë në Paris mbrëmjen e së
shtunës ishte qytetar francez i
lindur në një rajon të Çecenisë
së Rusisë më 1997. Sulmuesi
është qëlluar për vdekje nga
policia pas vrasjes së një perso-
ni 29 vjecar dhe plagosjes së
disa personave në lagjen Ope-
ra Garnier të Parisit.

Prindërit e sulmuesit janë
ndaluar nga policia për t’u
marrë në pyetje lidhur me he-
timin për terrorizëm. Ministri i

Brendshëm francez mbajti
mbledhjen e sigurisë më 13
maj për të adresuar sulmin.
Grupi militant Shteti Islamik,

përmes agjencisë së tyre të laj-
meve “Amaq”, pohoi se sul-
muesi ishte një nga “ushtarët”
e tyre. Pas sulmit, presidenti

francez Emmanuel Macron tha
se Franca sërish “paguajti çmi-
min e gjakderdhjes”, por që
nuk do të dorëzohen ndaj “ar-
miqëve të lirisë”. Prokurori
francez Francois Molins tha se
autoritetet që luftojnë terro-
rizmin po hetojnë sulmin,
ndërkaq dëshmitarët kanë
theksuar se i dyshuari ka thir-
rur “Allahu Akbar” (Zoti është
më i madhi) në gjuhën arabe.
Franca ishte cak i sulmeve ter-
roriste viteve të fundit, që për-
funduan me shumë viktima.

Sot hapet ambasada
amerikane në Kuds
Pas vendimit të presidentit të SHBA-ve, Do-
nald Trump për zhvendosjen e ambasadës së
këtij vendi në Izrael nga Tel Avivi në Jerusa-
lem, Departamenti Amerikan i Shtetit konfir-
moi se ndërtesa e ambasadës në Jerusalem
do të hapet zyrtarisht më 14 maj (sot).  "Ne si
Departament i Shtetit jemi krenar për faktin
se më 14 maj do të hapet ndërtesa e amba-
sadës sonë në Kuds. Ky proces do të kryesohet
nga ambasadori David M. Friedman, kurse
delegacioni do të kryesohet nga zëvendës
sekretari i Jashtëm, John Sullivan, sekretari i
Thesarit Steven Mnuchin dhe këshilltarëve
Hared Kushner dhe Ivanka Trump", thuhet në
deklaratën e Departamentit të Shtetit. Më tej
gjithashtu theksohet se me këtë rast do të
mbahen takime mes Zëvendës sekretarit Sul-
livan dhe kryeministrit izraelit Benjamin Ne-
tanyahu. Më herët u njoftua se do të vendo-
sen shenjat për ambasadën amerikane në
Jerusalem. Sekretari i Përgjithshëm i Organi-
zatës për Çlirimin e Palestinës, Saib Arikat u
bëri thirrje të gjithë përfaqësuesve të shtetit,
diplomatëve dhe përfaqësuesve të organiza-
tave joqeveritare të bojkotojnë hapjen e am-
basadës së SHBA-ve në Jerusalem. Trump në
një konferencë për media në Shtëpinë e
Bardhë më 6 dhjetor 2017, pati deklaruar se e
njeh Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe
paralajmëroi zhvendosjen e ambasadës ame-
rikane nga Tel Avivi aty.

Antisemitizmi po marshon në Gjermani!

Avioni i EgyptAir ra pasi Iphone mori flakë… vdiqën 66 vetë

Sulmuesi rus, ISIS-i merr përgjegjësinë!

Politologu David Ranan ka polarizuar me tezat e
tij për antisemitizmin mysliman. Në intervistë
me Deutsche Wellen ai kërkon një qëndrim më
të diferencuar ndaj qëndrimeve antisemitiste në
Europë dhe Lindjen e Mesme
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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 – 50/2018 

     për punësimin e  3  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën Qendër “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B02000 Udhëheqës i sektorit për 
veprimtari publike 

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, Gjeografi  

-   më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet 
udhëheqës në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 8 (tetë) vjet 
përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 3 (tre) 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 

 -   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 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 35.846,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për 

vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
 

2. UPR0101B03000 Ndihmës udhëheqës i sektorit 
për rregullimin e tokës ndërtimore, punë komunale dhe 
mbrojtje të ambientit jetësor 

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, Arkitekturë, 
Urbanizëm dhe planifikim ose Ndërtimtari dhe ekonomizim të ujit  

-   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 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 31.305,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për 
vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 

3. INS0101V01001 Këshilltar - inspektor i 
autorizuar për strehim, Njësia për inspektim komunal, 
inspektim të ambientit jetësor, pagesa të tatimeve dhe 

1 realizues(ë) 

taksave dhe kompetenca tjera të komunës, Sektori për 
çështje inspektuese 

 

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:   
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

  
 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
  
 
 
 

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: 24.998,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për 
vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në 
momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të 
krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

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

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

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

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

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

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

Në bazë të neneve 156, 157, 158, 159, 160 të Ligjit për sigurim shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " nr.
43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pajtueshmërinë për punësim nga Ministria e financave
numër 18 5080/2 të datës 08.05.2018, u.d Drejtor i IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
për punësim të 5 (pesë) motra medicinale, 2(dy) motra të gjinekologjisë obstetrikës dhe 1 (një) teknik fizioterapeut për kohë të pacaktuar

1. IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë ka nevojë për punësimin për kohë të pacaktuar:
1.1 5 (pesë) motra mediciale
1.2 2 (dy) motra të gjinekologjisë obstetrikës
1.3 1 (një) teknik fizioterapeut

2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:
të jetë shtetas i RM,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
të mos je të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Si dëshmi për përmbushjen e kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim:
Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të

vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

3. Për vendin e punës nën pikën 1.1 motër medicinale, krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj kandidatët duhet të
përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:

Arsim të mesëm të mbaruar të medicinës – motër medicinale (PMP – shkalla e IV)
Provim të dhënë profesional

Orari javor i punës është 40 orë në javë me ndërrime dhe neto pagesa bazë 16.424,00 denarë.
Së bashku me fletëparaqitjen si dëshmi për përmbushjen e kushteve të posaçme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
     - Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
       Biografi të shkurtë (CV)

dëshmi për arsim të mesëm të mbaruar të medicinës (SHMM) për motër medicinale edhe atë dëftesat e të gjitha 4 (katër) viteve ku
është shënuar suksesi që është arritur në SHMM për secilin vit (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

Dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
4 . Për vendin e punës nën pikën 1.2. motra të gjinekologjisë obstetrikës, krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj kandidatët
duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:

Arsim të mesëm të mbaruar të gjinekologjisë obstetrikës (PMP – shkalla e IV)
Provim të dhënë profesional

Orari javor i punës është 40 orë në javë me ndërrime dhe neto pagesa bazë 16.424,00 denarë.
    Së bashku me fletëparaqitjen si dëshmi për përmbushjen e kushteve të posaçme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
     - Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
       Biografi të shkurtë (CV)

Dëftesë për Arsimin e mesëm të gjinekologjisë obstetrikës edhe atë dëftesat e të gjitha viteve ku është theksuar suksesi që është arritur në secilin vit
(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

Dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

5. Për vendin e punës nën pikën 1.3 teknik fizioterapeut, krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj kandidatët duhet të
përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:

Arsim të mesëm për fizioterapeut teknik (PMP – shkalla IV)
Provim të dhënë profesional

Orari javor i punës është 40 orë në javë me ndërrime dhe neto pagesa bazë 16.424,00 denarë.
     Së bashku me fletëparaqitjen si dëshmi për përmbushjen e kushteve të posaçme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
     - Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
       Biografi të shkurtë (CV)

Dëftesë për Arsimin e mesëm për fizoterapeut edhe atë dëftesat e të gjitha viteve ku është theksuar suksesi që është arritur në secilin vit (origjinal ose
kopje të vërtetuar në noter)

Dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

6. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.

7. Dokumentacioni jo në kohë, i pakompletuar dhe pa rregulluar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit për selektim të
kandidatëve.

8. Pas selektimit të realizuar me kandidatët të cilët i përmbushin kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të realizohet provim kualifikues
në pajtim me nenin 160 të Ligjit për sigurim shëndetësor.
9. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm të nevojshëm, të dorëzohen deri te IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë,
rr.”Mlladinska nr.2” me postë ose në arkivin e IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë me shenjë për Shpallje publike për punësim

IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë

Në bazë të neneve 156, 157, 158, 159, 160 të Ligjit për sigurim shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " nr.
43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pajtueshmërinë për punësim nga Ministria e financave
numër 18 4940/2 të datës 08.05.2018, u.d Drejtor i IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
për punësim të 1 (një) specialisti të neurologjisë dhe 9 (nëntë) – doktorë të medicinës

1. IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë ka nevojë për punësimin për kohë të pacaktuar:
1.1 1 (një) specialist i neurologjisë
1.2 9 (nëntë) doktorë të medicinës

2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:
të jetë shtetas i RM,

të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
të mos je të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Si dëshmi për përmbushjen e kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim:
Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të

vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)

3. Për vendin e punës nën pikën 1.1 specialist i neurologjisë, krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj kandidatët duhet të
përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:

Arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – Fakulteti i medicinës (sukses të arritur mesatar në të gjitha ciklet e
studimeve universitare që ka mbaruar (kandidatët që kanë mbaruar jashtë vendit të parashtrojnë diplomë të nostrifikuar dhe
dokument për ekuivalencë të notave të dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës)
Provim të dhënë specialistik të neurologjisë
Të ketë licencë nga Oda e mjekëve për punë – specialist i neurologjisë
Njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane ose frënge)

Së bashku me fletëparaqitjen si dëshmi për përmbushjen e kushteve të posaçme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
     - Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
       Biografi të shkurtë (CV)

dëshmi për provim të dhënë për specializim në neurologji, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
Licencë për punë – specialist i neurologjisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter

Dëshmi për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane ose frënge)
Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa bazë për doktorin e medicinës specialist i neurologjisë është 32.602,00 denarë.
4 . Për vendin e punës nën pikën 1.2. doktor i medicinës, krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj kandidatët duhet të
përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor:

Arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – Fakulteti i medicinës (sukses të arritur mesatar në të gjitha ciklet e
studimeve universitare që ka mbaruar (kandidatët që kanë mbaruar jashtë vendit të parashtrojnë diplomë të nostrifikuar dhe dokument
për ekuivalencë të notave të dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës)

Provim të dhënë profesional
Të ketë licencë nga Oda e mjekëve për punë
Njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane ose frënge)

    Së bashku me fletëparaqitjen si dëshmi për përmbushjen e kushteve të posaçme të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
     - Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
       Biografi të shkurtë (CV)

Dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)
Licencë për punë – doktor i medicinës, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
Dëshmi për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane ose frënge)

Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa bazë për doktorin e medicinës është 25.890,00 denarë.

5. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.

6. Dokumentacioni jo në kohë, i pakompletuar dhe pa rregulluar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit për selektim të
kandidatëve.

7. Pas selektimit të realizuar me kandidatët të cilët i përmbushin kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të realizohet provim kualifikues
në pajtim me nenin 160 të Ligjit për sigurim shëndetësor.
8. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm të nevojshëm, të dorëzohen deri te IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë,
rr.”Mlladinska nr.2” me postë ose në arkivin e IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë me shenjë për Shpallje publike për punësim

IPSH Spitali i përgjithshëm Strumicë
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Nr. 18-709/6 
Dt. 11.05.2018  
Gostivar 
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji  për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e 
RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16), Kryetari i Komunës së Gostivarit e solli këtë: 
 

L A J M Ë R I M 
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë të përfshirë në hapësirën e përpunuar të 
Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e objekteve me klasë 
dedikimi B2 – njësi të mëdha tregtare – sallon shitës në PK nr. 485/1, PK nr. 485/2, PK nr. 
490/2, PK nr. 595/2 dhe PK nr. 595/3, v.q. “nën xhade”, KK Debresh - Komuna e Gostivarit, 
se Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizimin e:  
 
 

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 
 Rreth Propozim Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e 
objekteve me klasë dedikimi B2 – njësi të mëdha tregtare – sallon shitës për PK nr. 485/1, PK 
nr. 485/2, PK nr. 490/2, PK nr. 595/2 dhe PK nr. 595/3 , v.q. “nën xhade” , KK Debresh - 
Komuna e Gostivarit me sipërfaqe të përfshirjes (0.43 Ha) e regjistruar me nr. teknik 02/16 nga 
Maji i vitit 2018, që kufizohet me kufijtë:  
 
 

- PK nr. 485/1, PK nr. 485/2, PK nr. 490/2, PK nr. 595/2 dhe PK nr. 595/3  
 

 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit, respektivisht në sallën e 
Këshillit Komunal të Gostivarit më datë 17.05.2018 (e enjte ) në ora 12:00. 
 Dokumentacioni i Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e objekteve me dedikim B2 
– njësi të mëdha tregtare – sallon shitës për PK nr. 485/1, PK nr. 485/2, PK nr. 490/2, PK nr. 
595/2 dhe PK nr. 595/3 , v.q. “nën xhade”, KK Debresh - Komuna e Gostivarit, do të 
ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në afat prej 5 ditë pune edhe atë nga data 17.05.2018 
vit deri më 23.05.2018 çdo ditë pune prej orës 08:00-16:00. 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në 
sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik nga zona 
konkrete të përfshirë në Planin e shpallur në prezantimin publik mund të parashtrojnë vërejtje me 
shkrim në fletët anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit e-
urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 
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Nr. 18-497/15 
10.05.2018 vit 
Gostivar  
 
    Në bazë të nenit 35 alineja (3) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. 
zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), kryetari i komunës së 
Gostivarit e solli këtë: 
 

L  A  J  M  Ë  R  I  M 
 
  Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë të përfshirë në hapësirën e Propozim 
ndryshimit dhe plotësimit të PDU për Bllok 12, KK Gostivar 2 - Komuna e 
Gostivarit, se Kryetari i Komunës  së  Gostivarit solli Vendim për organizimin e:  

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

    Rreth Propozim ndryshimit dhe plotësimit të PDU për Bllok 12, KK 
Gostivar 2 - Komuna e Gostivarit për periudhën e planit 2017-2022, sipërfaqja e 
përfshirjes  (26.853 Ha), që kufizohet ndërmjet rrugëve:  
 

- Nga ana veriore me rrugën “Zhivko Brajkovski”, 
- Nga ana jugore me rrugën e re të projektuar  2 ,  
- Nga ana lindore me bul. “Vll. Gjinoski”, dhe  
- Nga ana perëndimore me rrugën “Risto Oxhaklieski”.  

  
    Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit, respektivisht në 
sallën e Këshillit Komunal të Gostivarit më datë 17.05.2018 (e mërkurë ) në ora 13:00. 
    Propozim ndryshimi dhe plotësimi i PDU  për Bllok 12, KK Gostivar 2 - 
Komuna e Gostivarit,  do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në kohëzgjatje 
prej 10 ditë pune edhe atë  nga 17.05.2018 vit  deri  më  31.05.2018 çdo ditë pune prej orës  
08:00-16:00. 
 
    Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës  së  Gostivarit, si 
dhe në sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridikë dhe 
fizikë nga              zona  konkrete e përfshirë në Planin e shpallur        në prezantimin publik, 
mund të parashtrojnë vërejtje me shkrim në fletët anketuese në formë të shkruar ose në formë 
elektronike nëpërmjet sistemit e-urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 
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STRUGË
Në bazë të nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 199/14 44/15
199/14 44/15 193/15 31/16 dhe 163/16), dhe nenit 22 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë“ nr. 5/02) dhe nenit 21 paragrafi 1 pika 7 nga Statuti i komunës së Strugës “Informatori zyrtar i komunës së Strugës “ nr.
17/02 ,30/02/, Kryetari i komunës së Strugës , e lëshon këtë:

L A J M Ë R I M
Për organizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike

për Plan detal urbanistik për bllok 23 NJU 8 ne përputhje me PDU, të qytetit të Strugës 2007 Komuna e Strugës.

Hapësira e cila është lëndë e PDU për bllok 23 NJU 8, në pajtim me
PGJU të qytetit të Strugës 2007 komuna e Strugës ndodhet në
pjesën jugore të komunës së Strugës, në afërsi të Liqenit të Ohrit.

Kufijtë e përfshirjes planore janë si vijon:
Në verilindje: rruga përmbledhëse ,,S1,, rr.,,Turistiçka,,
Në veriperëndim: rruga përmbledhëse ,,S2,,.
Në juglindje: rrugë shërbyese ,,SE 2,,
Në jugperëndim: rruga magjistrale M” (rr. Partizanska)
Hapësira e definuar për përpunimin e dokumentit planor në fjalë

përfshin sipërfaqe prej 16,1 ha.
Kufiri i përfshirjes planore paraqet linjë të mbyllur

poligonale me pika thyese me koordinatat në vijim:
1. X=7474612,7090 Y=4559262,1174
2. X=7474320,3050 Y=4559344,2741
3. X=7474253,3943 Y=4559104,4418
4. X=7474177,8533 Y=4558844,3049
5. X=7474207,9032 Y=4558835,7280

Hark 0,0211
qendër X=7474290,2416 Y=4559124,2074
radius 300
këndi fillestar 254,0701
këndi përfundimtar 258,9126

6. X=7474232,5499 Y=4558829,8069

7. X=7474517,6228 Y=4558773,4430
8. X=7474536,9335 Y=4558939,4229
9. X=7474556,5911 Y=4559050,1225
10. X=7474566,7916 Y=4559089,3931
11. X=7474566,9340 Y=4559097,2407

Anketa publike dhe prezantimi publik për Plan detal
urbanistik për bllok 23 NJU 8 ne përputhje me PDU, ne qytetin e
Strugës 2007 Komuna e Strugës,do të realizohet me paraqitje të
Planit detal urbanistik në hapësirat e Komunës së Strugës. Plani
detal urbanistik është i disponueshëm në sistemin informativ e
urbanizëm.

Anketa publike do të zgjasë 10 ditë pune dhe atë nga
17.05.2018 deri më 31.05.2018.

Lajmërimi për organizim të anketës publike është publikuar
më gazetat publike dhe në sistemin informativ e urbanizëm.

Prezantimi publik me prezantim profesional të planit do të
mbahet në datë 30.05.2018 në ora 12:00 në hapësirat e Komunës së
Strugës.
Në afatin e përmendur, personat e interesuar fizik dhe juridik nga
territorit i përfshirë me Planit detal urbanistik mund të dorëzojnë
vërejtje, propozime dhe mendime në fletat anketuese në formë
elektronike përmes sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të
shkruar.

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr.Ramis Merko

Përpiloi:
Petrit Bajramoski

Lejoi:
Ark. i dipl. Natmir Nexhipi

Në bazë të nenit 89-a alineja 5, 91, 92-  paragrafi 3 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e R. 
Maqedonisë”, nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 115/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18)  dhe nenit 111 alineja 6 e Statutit të SHMK 
“Vanço Prke” – Vinicë nr. 01-438/4 të datës 26.05.2014, ndërsa në pajtim me vendimin nga Kryetari i 
Komunës së Vinicës nr. 10-534/2 të datës 09.05.2018, Këshilli i shkollës pranë SHMK “Vanço Prke” – 
Vinicë publikon –  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për zgjedhje të drejtorit të SHMK “Vanço Prke” – Vinicë  
 
Kandidati për drejtor të shkollës, krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj duhet të 

plotësojnë edhe kushtet në vijim: 
- Të ketë arsim sipëror,  
- Të kenë të plotësuar kushtet për mësimdhënës, pedagog ose psikolog në arsim të mesëm; 
- Të ketë pesë vjet përvojë pune në institucion për punë edukativo-arsimore të verifikuar nga 

Ministria e arsimit dhe shkencës. 
- Të ketë të dhënë provimin për drejtor; 
- Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,  
- Të jetë shtetas i R. Maqedonisë; 
 
Kandidatët për drejtor të shkollës duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Biografi të shkurtë; 
- Diplomë për arsim sipëror të mbaruar; 
- Vërtetim për pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore të verifikuar nga Ministria e 

arsimit dhe shkencës. 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor në arsim; 
- Program të shkurtë të punës; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës,  
 
Orari i punës është 40 orë në javë (prej ditës së hënë deri ditën e premte), prej ora 7:00 deri në ora 

15:00. Vendi i punës është me autorizime të posaçme. Pagesa bazë për vendin e punës është 28.814 
denarë.

Dokumentet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, personalisht ose përmes 
postës në adresën SHMK “Vanço Prke” – Vinica, rr. “Dimitar Vllahov” – 2, Vinicë. Afati për 
dorëzimin e dokumenteve është tetë ditë pune nga dita e publikimit. Zgjedhja për drejtor dot ë 
realizohet në afat ligjor. 

                                                                                 SHMK “Vanço Prke” – Vinica   
                                                                             Këshilli i shkollës  

Kryetar, 
Zoran Stojmenov 

 
    Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM 
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/18) nenit 71 paragrafi 1 alineja 7 e 
Statutit të SHF “Goce Dellçev” – Vinicë dhe Vendimit nr. 10-528/2 të datës 09.05.2018  të sjellë 
nga Kryetari i Komunës së Vinicës, Këshilli i shkollës së SHF “Goce Dellçev” – Vinicë publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT    

 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, duhet të përmbushin edhe 

kushtet në vijim:  
-të ketë arsim sipëror, 
 - të përmbushë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore; 
 -të ketë së paku (5) pesë vjet përvojë pune në institucion për punë edukativo-arsimore;  
-ka të dhënë provimin për drejtor;  
-  në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim 

ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
Dokumentet e nevojshme: 
 - certifikatë për mbarim të arsimit përkatës;  
- vërtetim për përvojë pune; 
 - certifikatë për provim të dhënë për drejtor; 
 - certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje 

të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se gjashtë muaj; 
 - programin për punë për periudhë prej 4 (katër) vjet  
 Orari i punës së drejtorit do të jetë prej ora 07:00 deri në ora 15:00, ndërsa neto pagesa bazë 

do të jetë 27.500,00 denarë. 
 Shpallja zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. Zgjedhja do të realizohet brenda afatit të 

paraparë me ligj.  
Vendi i punës është me autorizime të posaçme. 
Dokumentet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri te Këshilli i 

shkollës së SHF “Goce Dellçev” – Vinicë, rr. “Lupço Santov” nr. 36.  
Telefoni për kontakt 033-361-775 

                                                                                                          SHF “Goce Dellçev” – Vinicë 

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 
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Truri i njeriut e ka një kapacitet
shumë më të madh për zbulimin
dhe shmangien e sëmundjeve se sa
që ishte menduar më parë, sipas një
studimi të ri të kryer nga hulumtue-
sit nga Instituti Karolinska në Suedi.
Shqisa e të pamurit dhe e shijes e
paralajmërojnë vetëdijen tonë se
dikush është i sëmurë, edhe para se
sëmundja të bëhet e dukshme. 

Njerëzit sillen në përputhje me
këtë njohuri dhe i shmangin perso-
nat e sëmurë. Sistemi imunitar i nje-
riut është efektiv në luftën kundër
sëmundjeve të ndryshme, por
meqë ai kërkon harxhim të madh të
energjisë, shmangia e sëmundjes
është ende një mënyrë më e mirë
për ta ruajtur shëndetin, duke e kur-
syer në të njëjtën kohë energjinë.
“Hulumtimi tregon se truri i njeriut

i regjistron në mënyrë të shkëlqyer
sëmundjet tek të tjerët dhe të qenit
të vetëdijshëm për këtë na çon në
shmangien e sëmundjes”, tha hu-
lumtuesi kryesor prof. Mats Olsson
nga Instituti Karolinska. 

Me injektimin e baktereve të
padëmshme, studiuesit e aktivi-
zuan sistemin imunitar te pjesë-
marrësit, të cilët zhvilluan simpto-
ma klasike: lodhje, dhimbje dhe
ethe, ndërsa gjatë atyre pak orëve
sa zgjatë sëmundja iu morën mo-
stra të aromës, dhe pastaj u foto-
grafuan dhe xhiruan. Grupi i dytë i

pjesëmarrësve u ekspozua ndaj
aromave dhe fotove të tyre, dhe
pastaj edhe fotove të njerëzve të
shëndoshë dhe ata duhej të
përgjigjen në pyetjen se çfarë
ndiejnë për ta. 

Gjatë këtij procesi, aktiviteti i
trurit të tyre u mat me skaner MR.
Bazuar në foto ata u detyruan ta
përcaktojnë se cili nga pjesëmarrë-
sit është i sëmurë, dhe cili prej tyre
dukej tërheqës dhe me kë do ta ka-
lonin kohën me dëshirë. “Studimi
ynë tregon se njerëzit janë më të
gatshëm të shoqërohen me njerëz

të shëndetshëm sesa me ata që
janë të sëmurë dhe sistemin imuni-
tar të të cilëve e aktivizuam artificia-
lisht”, tha profesor Olsson. Profeso-
ri mendon se rezultatet e
hulumtimit paraqesin një vërtetim
biologjik të argumentit se instinkti
për mbijetesë e nënkupton shman-
gien e infeksioneve. 

“Logjika na thotë se do të duhej
të ekzistojë një sjellje e cila e ndih-
mon sistemin imunitar. Shmangia,
megjithatë, nuk vlen domosdo për
personat me të cilët jemi shumë të
afërt”, konkludoi profesori Olsson. 

Strudel me
dardhë dhe
copëza
çokollate
PËRBËRËSIT:
1 pako me petë byreku
4-5 dardha
3 lugë me pikëlza çokollate të
zezë. Në mungesë mund të
grini trashë 1 pllakë çokollate.
2 lugë rrush të thatë
1 lugë stika pishe
1 lugë bajame ose lajthi të gri-
ra trashë për sipërfaqen
pak gjalpë i shkrirë
2-3 lugë sheqer kaf në varësi se
sa të ëmbël e doni (për mua që
s’e kam qejf shumë të ëmblën
një lugë brenda mjaftoi sepse
luga tjetër na duhet për
spërkatjen sipër)
lëngu i 1 limoni
pakëz kanellë
biskota të mbetura rreth 2
duar ose mund të përdorni
dhe biskota me çokollatë
1 lugë qumësht për të lyer
sipërfaqen
PËRGATITJA: Qëroni  dardhët
dhe pritini në copa të vogla.
Vendosini të rrinë të spërkatu-
ra sipër me lëngun e gjysmë li-
moni që mos të nxihen
ndërkohë që ne përgatisnim
përbërësit e tjerë. Vendosni
dhe rrushin e thatë të pushojë
në ujë. Thërrmoni biskotat në
copëza të mëdha dhe thekini
paksa në një tigan që nuk ngjit
që të bëhen krokante dhe në
këtë mënyrë gjatë pjekjes do
na thithin dhe lëngun që do
lëshojnë dardhat. Tani kulloni
dardhat nga lëngu që kanë lë-
shuar, vendosni në një tas dhe
përziejini me copëzat e çokol-
latës, stikat e pishës, rrushin e
thatë, 1 lugë sheqer, pakëz ka-
nellë dhe 2 lugë gjalpë të shk-
rirë. Përziejini. Shtroni nja 10
petë byreku të lyera me gjalpë
ndërmjet tyre. Spërkatni fun-
din në mes me biskota dhe
pjesën që mbetet nga biskotat
përziejeni me dardhën  dhe
çokollatën. Vendosni në mes
të petëve mbushjen me
dardhë dhe palosini petët një
nga një duke e mbyllur në
formën e një pakoje. Kthejeni
palosjen përmbys, lyeni sipër-
faqen e tij me pak gjalpë të
përzierë me qumësht, spërka-
teni me  sheqerin e mbetur
dhe bajamet e grira ose
lajthitë. Vendoseni të piqet në
furrën e nxehur më parë në
180°C derisa të theket mirë
sipër.

Efektet e
shëndetshme të
manaferrës
Manaferrat janë fruti që na ndihmojë në
parandalimin e inflamacionit të stomakut.
Për të bërë të njohur këtë dobi të re të këty-
re frutave ka shërbyer një studim italian i
kryer nga hulumtuesit në Universitetin e
Milanos dhe botuar në Plos One. 
Studimi tregoi se, substancat e përfshira tek
manaferrat kanë një mekanizëm të veçantë
të veprimit që mund të luftojnë inflamacio-
nin e stomakut. Ky rezultat siguron bazën
për aplikimin e kësaj substance të frutave si
një plotësues apo alternative për prodhi-
min e ilaçeve kundër ulcerës dhe gastritit,
por edhe të përdoren si shtese në dietën e
përditshme. 
Studimi zgjati dy vjet dhe është kryer në la-
boratorët e kërkimit dhe inovacionit në
qendrën e San Michele, të Departamentit të
Shkencave Farmakologjike dhe Biologjisë
Molekulare, në Universitetin e Milanos

Një studim i ri nga Universiteti “Carnegie
Mellon” mund ta ndryshojë pikëpamjen tuaj
mbi martesën nëse vazhdoni të këmbëngul-
ni për të qenë beqarë. “Të martuarit kanë ten-
dencë të kenë një jetë më të shëndetshme
nga ç’kanë pasur të dy para martese … edhe
pse mekanizmat pse ndodh kjo mbeten ende
të paqarta”, thonë studiuesit, sipas Science-
Daily. 

Studimi i botuar në revistën Psychoneu-
roendocrinology, ka zbuluar se çiftet e mar-
tuara kanë nivele të ulëta të stresit dhe hor-
monit të kortizolit krahasuar me beqarët apo
të divorcuarit. Rezultatet kanë vërejtur një ni-
vel të lartë stresi dhe gjendjeje psikologjike të
rënduar te beqarët dhe një nivel të lartë kor-

tizoli në trupin e tyre. 
“Hulumtimi është fokusuar gjithnjë e më

shumë në mënyrën se si stresi psikologjik
përjetohet nga beqarët kundrejt të martuar-
ve - një diferencë e madhe e cila është mjaft e
dukshme edhe në reagimet dhe sjelljet e dy
kategorive, por edhe në sistemet fiziologjike
që lidhen me shëndetin”. Për të realizuar këtë
studim, mjekët analizuan disa mostra pështy-
mash nga të rriturit e moshës 21 dhe 55 vjeç. 

“Është interesante të zbulosh përmes një
rruge fiziologjike se si ndikojnë marrëdhë-
niet në shëndetin e mirë dhe në sëmundjet e
njeriut”,tha Brian Chin, student në Kolegjin e
Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-
së Sociale.

Truri mund t’i zbulojë
personat e sëmurë

Me injektimin e
baktereve të
padëmshme, studiuesit
e aktivizuan sistemin
imunitar te
pjesëmarrësit, të cilët
zhvilluan simptoma
klasike: lodhje,
dhimbje dhe ethe,
ndërsa gjatë atyre pak
orëve sa zgjatë
sëmundja iu morën
mostra të aromës, dhe
pastaj u fotografuan
dhe xhiruan

Ky lajm nuk duhet lexuar 
nga beqarët…
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Kjo frutë ndihmon në detok-
sifikimin e trupit, e përmirëson si-
stemin imunitar, e pastron traktin
urinar, i largon pikat e zeza në
fytyrë dhe ndihmon në humbjen e
peshës.

Lëngu i limonit është një nga
produktet më të fuqishme për kuj-
desin natyror të lëkurës. Ai shpesh
shtohet në kremra të ndryshme,
pilingje, losione dhe maska, ndër-
sa efekti i tij i fuqishëm është dë-
shmuar edhe në kujdesin e flokë-
ve, dhëmbëve dhe thonjve. Në
vijim lexoni disa këshilla se si t’i
shfrytëzoni çdo ditë të gjitha
mundësitë që i jep kjo frutë:

Ushqejeni lëkurën e fytyrës -
Me vatë aplikoni lëngun e limonit
në fytyrën tuaj për ta ushqyer,
zbardhur dhe për ta mbajtur atë të
freskët dhe të butë.

Eliminoni njollat në fytyrë -
Aplikoni lëng limoni në fytyrë dhe
lëreni të qëndrojë për 15 minuta
dhe pastaj shpëlajeni, transme-
ton Koha.net. Në këtë mënyrë
lëkura juaj do të jetë e pastër, njol-
lat e errëta do të jenë me ngjyrë
më të ndritshme, si dhe depig-
mentimi. Përveç kësaj, lëngu i li-
monit ndihmon në parandalimin
e akneve.

Mënjanoni pikat e zeza - Limo-
ni ka fuqi të fortë në mënjanimin
e pikave të zeza, sepse është i pa-
sur me vitaminë C dhe mineralet

si kaliumi, magnezi dhe kalciumi,
gjë që tregon se ka edhe aktivitet
të fortë antibakterial.

Shëroni dhe ushqeni thonjtë -
Mbani thonjtë të zhytur në lën-

gun e limonit për dhjetë minuta
për t’i ndriçuar dhe forcuar ata.
Pas kësaj pastroni me sasi të bara-
bartë të uthullës së bardhë dhe
ujit të nxehtë.

Parandaloni buzët e çara - Para
se të shkoni në shtrat, aplikoni
lëng limoni në buzët e thata dhe
të plasaritura për t'i zbutur dhe
për t’i eliminuar qelizat e vdekura

prej tyre.
Përdoreni limonin si një deo-

dorant natyral - Priteni limonin
për gjysmë dhe pastaj fërkojeni
nën sqetull për ta parandaluar
erën e pakëndshme, djersitjen
dhe që ajo zonë të mbetet e fre-
skët dhe e pastër. Pastaj shpëlaje-
ni me ujë të ngrohtë.

Me limon e bëni ngjyrën e
flokëve më të ndritshme - Lëngu i
limonit është një mënyrë e shkël-
qyer për ta bërë më të ndritshme
ngjyrën e flokëve në mënyrë naty-
rale, t’i rregulloni flokët dhe ta

ktheni shkëlqimin, përcjell
Koha.net. Tretni 50 ml lëng limoni
të shtrydhur me 200 ml ujë dhe
shpërndani nëpër flokë. Për efekt
më të mirë, aplikoni këtë tretje në
flokët tuaj pak para se të dilni në
diell.

Përdoreni limonin në luftën
kundër zbokthit - Lëngu i limonit e
kontrollon kruajtjen dhe irritimin
e kokës dhe e parandalon shfa-
qjen e zbokthit. E balancon vlerën
e pH dhe e redukton sekretimin
dhe humbjen e flokëve. Gjithash-
tu, për shkak të efekteve antibak-

teriale, ai e parandalon infeksio-
nin e kokës. Përzieni lëngun e dy li-
monëve dhe spërkatni nëpër flokë
pas larjes. Lëreni të veprojë për
pesë minuta dhe pastaj shpëlaje-
ni me ujë.

Mënjanoni shenjat/vijat e tru-
pit - Vijat e trupit janë një nga pro-
blemet më të mëdha me të cilat
ballafaqohen femrat dhe më të
vështirat për t'i eliminuar. Limoni
është një mënyrë e shkëlqyer për
t'i eliminuar ato. Duke marrë para-
sysh aciditetin që e ka, limoni do t’i
largojë qelizat e vdekura në trup
dhe do e mbështesë zhvillimin e të
rejave. Priteni limonin në rrathë
dhe radhitni ata në ato pjesë të
trupit ku janë vijat më të shquara.
Lërini ashtu derisa të thahen dhe
pastaj shpëlajeni me ujë të
ngrohtë dhe përsëriteni këtë pro-
cedurë disa herë në ditë.

E ardhmja e të qenit prind mund
të shohë një ndryshim të madh, pasi
shkencëtarët dhe ekspertët e etikës
kanë një parashikim befasues për
mënyrën se si do të krijohen fëmijët
në të ardhmen. Falë përparimeve në
biomjekësi, prindërit mund të jenë
në gjendje të zgjedhin një fëmijë
nga qindra embrione, bazuar në
profilin e tyre të ADN-së. Një numër
në rritje i shtatzënive fillojnë në një
dhomë, ku laborantët kombinojnë
vezët dhe spermën në një epruvetë
për të krijuar një embrion. Me rritjen
e infertilitetit në mbarë globin, hu-
lumtuesit si Amanda Clark po ek-
splorojnë fronte të reja në tekno-
logjinë riprodhuese.

Shkencëtarja në Universitetin e
Los Anxhelosit në Kaliforni dhe eki-
pi i saj - po punojnë për të kthyer
mostrat e lëkurës të njeriut në vezë,
të cilat do të fertilizoheshin nga
spermatozoidi. Procesi, i quajtur ga-
metogjenezë ose IVG, deri tani ka
funksionuar vetëm tek minjtë. “Nëse
vërtetohet se teknologjia është e
padëmshme dhe efektive, mendoj
se duhet të lejohet zbatimi i saj në

disa raste kur çiftet kanë probleme
infertiliteti,” thotë shkencëtarja
Amander Clark. Metoda jo vetëm
që do të zgjidhë infertilitetin, por
ofron një procedurë më pak
ndërhyrëse për gratë sesa procedu-
ra për fertilizimin e vezëve. “Ata do të
shkojnë në klinikë, ku burri do të
japë spermë dhe gruaja në vend të
vezëve do të japë një mostër të
lëkurës. Qelizat në lëkurën e saj do
të shndërrohen në vezë që më pas
do të kombinohen me spermën për
të krijuar një embrion”, shpjegon
Henry Greely, ekspert i etikës në
biomjekësi.

Kjo do të thotë se në teori,

prindërit mund të zgjedhin embrio-
nin bazuar në analizat gjenetike. Por
jo të gjithë presin që prindërit të për-
dorin këtë procedurë. “Këtu në Ka-
liforni ku ka disa njerëz që duan të
kenë një fëmijë me sa më pak pro-
bleme të jetë e mundur, ka shumë
njerëz në këtë shtet, dhe në fakt ata
përbëjnë shumicën, që do të tho-
shin se zgjedhja është në duart e
Zotit”, thotë Louanne Hudgins. Por
edhe para se hulumtuesit të shqyr-
tojnë shqetësimet e sigurisë në
lidhje me testimin e procedurës IVG
tek njerëzit, potenciali i saj po nxit
një debat rreth etikës së prindërve
që zgjedhin pasardhësit e tyre.

Një ditë e ftohtë dhe e mje-
gullt është e mjaftueshme për
të ulur humorin e çdo kujt, e kjo
tashmë është e provuar.
Shkencëtarët pretendojnë se
impakti i motit të ftohtë mund
jetë shumë më i keq nga sa
mendohej. Bazuar në një stu-
dim mbi 3.5 miliardë postime
në rrjetet sociale, temperaturat
nën 0 janë më tepër depresive

për publikun se sa përvjetori i
11 shtatorit, sulmit terrorist që
shembi 2 kullat në SHBA. Apo
se sa vrasja e 14 personave në
2015 në San Bernardino. Kërkimi
është realizuar nga Dr Patrick
Baylis, i Shkollës së Ekonomistë-
ve të Vancouver në Kanada dhe
Dr Nick Obradovich, nga Institu-
ti i Teknologjisë në Massachu-
setts.

Shtatë mënyra të përdorimit
të frutës magjike të limonit

Limoni është një nga
frutat më të
shëndetshme prej
agrumeve, që ka një
varg përfitimesh
shëndetësore,
megjithatë, shumë
njerëz nuk janë të
vetëdijshëm për të
gjitha mënyrat që ai
mund të përdoret në
jetën e përditshme.
Ai është i pasur me
kalcium, magnez,
hekur, vitamina B
dhe C dhe fosfor

Në të ardhmen fëmijët do lindin ndryshe

Moti i ftohtë më depresiv 
se terroristët

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Këto të panjohura i sqaron një
studim australian i publikuar në
PLOS Medicine që përdor të dhë-
nat e më shumë se 230 mijë pjesë-
marrësve në “45 and Up Study,” më
i madhi studim i realizuar
ndonjëherë, ku vunë në vend të
parë mënyrën sesi “përzierja” e ve-
seve dhe zakoneve ndryshon si ne
moshën dhe në shëndetin e po-
pullatës.

- Kërcënimi i trefishtë (dhe i
papritur). Fjetja më shumë se
nëntë orë gjatë natës, qëndrimi
më shumë se shtatë orë në ditë
dhe mos arritja e kohës minima-
le prej 150 minuta në javë e aktivi-
tetit të moderuar fizik, shton frik-
shëm rrezikun e vdekjes së
parakohshme. “Ne e dimë se
mungesa e aktivitetit fizik është e
keqe dhe prej disa kohësh kemi
filluar të kuptojmë efektin e gju-
mit në shëndet në përgjithësi, por
kjo është hera e parë që të dy fak-
torët janë konsideruar së bashku
- thotë Dr Ding -. E pra, të dhënat
tona tregojnë se kur preferon të
jetosh duke kombinuar qëndri-
min ulur dhe kohën e tepërt e ka-
luar në shtrat, së bashku me mun-
gesën e ushtrimeve fizike, efekti

është edhe më i dëmshëm se ve-
set e të tjera të këqija, si pirja e
duhanit dhe alkooli. ”

- Shumë dhimbje të bëjnë keq.
Një tjetër kërcënim i trefishtë vjen
nga orët e tepërta të gjumit që
kombinohen me pirjen e duhanit
dhe alkoolit. Madje në këtë rast
probabiliteti i vdekjes së parakoh-
shme katërfishohet. “Në qoftë se
ne duam të jemi me të vërtetë
efektiv në parandalim ne duhet të
marrim parasysh jo një faktor të
vetëm, por faktin se elemente të
ndryshme që përbëjnë mënyrën
tonë të jetës janë të lidhura dhe
kështu ndryshojnë profilin tonë të
përgjithshëm të rrezikut”, thotë
Ding.

- Mungesa e aktiviteti fizik dhe

gjumi i tepërt. Duke qenë fizikisht
joaktiv dhe duke fjetur më shumë
se nëntë orë dyfishoni rrezikun e
vdekjes së parakohshme. “Munge-
sa e stërvitjes është e njohur për
reduktimin e jetëgjatësisë, por
nëse e shoqëroni me gjumë të
tepërt, rritet rreziku. Deri më tani
kurrë nuk ishte menduar të sh-
tohej në “ekuacionin” e llogaritjes
së probabilitetit të një vdekje të
parakohshme numri i orëve që fle,
por ne kemi kuptuar se ky është
një faktor jo pa efekte”, thotë auto-
ri i studimit Australian.

- Moslëvizja dhe qëndrimi ulur.
Mos arritja e 150 minuta aktivitet i
moderuar fizik në javë dhe kryerja
e një punë ose zakoni që ju bën të
shpenzoni më shumë se shtatë orë

në ditë ulur, dyfishon rrezikun e
vdekjes para kohe.

- Pirja e alkoolit dhe tymosja.
Edhe ky “çift” është vdekjeprurës.
Në fakt e dyfishon rrezikun e
vdekjes së parakohshme për të
gjitha shkaqet. “Këto janë elemen-
te që tashmë njihen si negative,
por ajo që na habiti është efekti i
parregullt i parametrave që
përgjithësisht konsiderohen më
pak të rrezikshëm si gjumi i tepërt
ose kalimi i një kohe të madhe
ulur. Të kuptuarit se cilat kombi-
nime të shprehive të këqija e vënë
shëndetin tonë në rrezik më të
madh do të thotë të kesh më
shumë shanse për të ndërhyrë me
një parandalim që është me të vër-
tetë efektiv”, përfundon Ding.

Depresioni dhe obeziteti në fë-
mijëri: janë të lidhura në tru. Të
ashtuquajturat qendra shpërblimi
(p.sh. grupi i strukturave nervore
përgjegjëse për rëndësinë e nxitjes
dhe kënaqësisë) të fëmijëve dhe
adoleshentëve, të cilët janë obezë
dhe të depresuar tregojnë anoma-
litë që sugjerojnë që të dy kushtet
janë të lidhura neurologjikisht. Kjo
dëshmohet nga një studim i Uni-
versitetit të Stanfordit të Mjekësi-
së, botuar në Hormonet dhe Sjel-
ljen. Fëmijët me të dyja kushtet
kanë vëllime të ulëta në dy fusha të
përpunimit të shpërblimit të trurit,
hipokampusit dhe korteksit ante-
rior cingulate. Anomalitë e trurit
janë gjithashtu të lidhura me nive-
lin e rezistencës ndaj insulinës, një

pararendës i diabetit.
Për hulumtimin, u ekzami-

nuan 42 të rinj, me një indeks ma-
siv të trupit që tregonte obezitetin
dhe gjithashtu paraqiste simpto-
ma depresive që nuk trajtoheshin
nga të moderuarit në të rënda. Fë-

mijët u vlerësuan me teste stan-
darde klinike dhe pyetësorët për
të vlerësuar nivelin e depresionit,
përvojën e kënaqësisë dhe sjellje-
ve të caktuara të ngrënies,  siç është
ushqimi i pakontrolluar.

Është matur rezistenca e insu-

linës si kur agjërojmë, dhe pas kon-
sumimit të dozës standarde të
glukozës. Në fund, është bërë rezo-
nanca magnetike cerebrale, e cila
tregoi se karakteristikat e hi-
pokampusit të pjesëmarrësve dhe
të korteksit anterior ishin të lidhu-
ra me nivelet e tyre të rezistencës
së insulinës dhe gjithashtu në
shkallën e tyre të depresionit, me
vëllime më të ulëta të dy rajoneve
të trurit në fëmijët dhe adole-
shentët, të cilët kishin më shumë
rezistencë ndaj insulinës ose de-
presion të rëndë, ose të dyja. Më
shumë rezistenca e insulinës dhe
depresioni më i madh u lidhën
gjithashtu me lidhjet më të forta
mes këtyre dy qendrave të shpër-
blimeve.

Ushqimet
që duhet
konsumuar
rregullisht
1. Arrat. Një studim ka treguar
se duhanpirësit që konsumojnë
arra zvogëlojnë rrezikun nga
kanceri i mushkërive.
2. Peshq. Përdorni dy herë në
javë. Peshqit janë të mirë për
zemër dhe për uljen e rrezikut
të kancerit të prostatës. 
3. Xhenxhefili. Xhenxhefili nuk
është ushqim i preferuar për
shkak të shijes së tij të fortë, por
vetitë e tij që ruajnë shëndetin
dhe bukurinë, duhet të jenë një
arsye e mjaftueshme për për-
dorimin e shpeshtë të këtij ush-
qimi. Rezultatet e kërkimeve të
publikuara në gazetën britanike
Nutrition kanë treguar se ek-
strakti i xhenxhefilit mund të
vrasë qelizat e kancerit të pro-
statës, pa i prekur ato të shën-
detshmet.
4. Hudhra. Përveçse janë në
gjendje të ulin presionin e lartë
të gjakut dhe të na mbrojnë nga
sëmundjet e zemrës, është një
antibiotik më i mirë sesa disa
ilaçe, dhe shkencëtarët kinezë
thonë se mund të përgjysmojë
rrezikun e zhvillimit të kancerit
të mushkërive.
5. Shafrani. Hulumtimet e më-
parshme kanë treguar se sha-
frani mund të jetë preventivë e
kancerit dhe të ngadalësojë
rritjen e tij. Kjo e bën kimiotera-
pinë më efektive dhe mbron qe-
lizat e shëndetshme. Efekti i
shafranit është i madh për
shkak të vetive antioksiduese,
të cilat janë përgjegjëse për ve-
primet antiinflamatore dhe
uljen e ënjtjes.
6. Boronicat. Janë të pasura me
antioksidues, vitamina dhe mi-
nerale, sidomos kalcium, fosfor,
hekur dhe vitaminë C.  Paranda-
lojnë sëmundje të ndryshme
sikurse janë sëmundjet e
zemrës, rregullimi i sheqerit
dhe yndyrave, traktit urinar,
kancerin dhe të ngjashme. Ato
kanë efekt edhe në tru dhe qe-
lizat e tumorit, por edhe në së-
mundjen e mëlçisë.

Depresioni dhe obeziteti, 
të lidhur me trurin e fëmijëve

“Kombinimet fatale”
që shkurtojnë jetën

Dihet se pirja e
duhanit të bën keq,
duke qenë i ulur dhe
duke pirë shumë
alkool; ajo që nuk
është njohur deri tani
është se sa shumë
“përzierjet” e
zakoneve të këqija
vërtet ndikojnë në
rritjen e mundësisë
për një vdekje të
parakohshme

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mensur
Mamuti VRULL

BASKETBOLLISTI 
GJERMAN, 
NOVICKI

LËNG
SYRI ITRIUMI REOMIRI UJËRA

TË NGRIRË
SHPREHJE 

MATEMATIKE

BASHKËTHEME-
LUESI I PERSONIT 

NË FOTO,  
MEK KOLLUM

FUTBOLL. TAULANT
----------------------------

THEMELUESI 
I RRJETIT 

MË TË MADH 
SOCIAL (FOTO)

XH
MISS ALBANIA 2005
------------------------------

EMRI I MESËM 
I PERSONIT 

NË FOTO

E
BUJTINË

-----------------------------
TIME 
UNIT

VEPRIMTARI 
ARTISTIKE

VENDE ARKTIKE
ME KLIMË 

TË ASHPËR
-----------------------------

NJËJËS

NIKO
KANXHERI

QYTETI
I LINDJES

I PERSONIT 
NË FOTO

KËNGËTARI
ITALIAN,
BANO

BURIMI 
I FRYMËZIMIT 

POETIK

ITALIA

E LËSHON 
POSHTË

-----------------------------
SHKRIMTAR, 

LETRAR

KOHA
KËNGËTARI 
RAHIMOVSKI

-----------------------------
SJELLJE, MANER 

(TUR.)

AUTORI AMERIKAN, 
MARK

-----------------------------
NJËSIA

PËR GJATËSI

M

SKLLAV
BASHKËTHEME-

LUESI I PERSONIT 
NË FOTO,  

MOSKOVIC

AKTORI 
AMERIKAN, PIT

-----------------------------
FADIL
HASA

KOHA
KRYEQYTETI 

BULLGAR
-----------------------------

RRËZOHEN S
RADIO 

TELEVIZIONI 
I SERBISË

THEMELUESI 
I “APPLE”, 

STIV
SHKRONJË

GREKE

RADIUMI
-----------------------------

TOKË
E PAMBJELLË

HUA

BASHKËTHEME-
LUESI I PERSONIT 

NË FOTO, KRIS
------------------------------

MARRJE PARA 
ME PRITJE

I HEQ TË 
NGROHTËT

-----------------------------
RRJETI SOCIAL I 

PERSONIT NË FOTO

VEZË 
(ANG.)

----------------------------
KILOVAT

TEMPO
----------------------------

PËREMËR
VETOR

F
KALI 

I SHALËS
-----------------------------

SPANJA

PËREMËR
VETOR

BASHKËTHEME-
LUESI I PERSONIT 

NË FOTO,  
EDUARDO

ZGJIDHJET: XH, EDLIRA MEMA, ELIOT, KONAK, ART, TUNDRA, NK, NJU JORK, MUZA, I, UL, AKI, 

TUEN, METRI, ROB, BRED, S, FI, RA, BORXH, HJUGS, I FTOH, EG, T, FEJSBUK, ATI, NE, SAVERIN.

Shumë i lehtë: 185496327, 679832415, 234751698, 967583241, 523147986, 841629573, 

496318752, 758264139, 312975864. Mesatar: 826715439, 395684271, 471239865, 

642897513, 753126984, 918543627, 284351796, 537962148, 169478352.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dite përgjithësisht e qete kjo e sotmja për te dashuruarit.

Duhet thënë se do i jepni me shume rëndësi komunikimit dhe do i
zgjidhni disa zënka te vogla qe keni pasur. Beqaret nuk do kenë fat
dhe do iu rendoje shume vetmia. Financat duhet menaxhuar me shu-
me kujdes dhe maturi. Merkuri do iu gjendet pranë ne çdo moment
dhe nuk do iu lere te shpenzoni pa u menduar.

DEMI 21. prill - 21. maj
Sektori i dashurisë ne çift do shkoje me se miri gjate kë-

saj dite. Përgatitni një darke romantike me qirinj dhe muzikën tuaj
te preferuar nëse doni qe t’iu duket vetja si ne ëndërr. Marrëdhënia
e beqareve me personat e seksit tjetër nuk do jete e mire. Edhe sot
do qëndroni vetëm. Ne planin financiar do kryeni investime dhe si-
tuata do jete e qëndrueshme.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dita e sotme nuk do jete e favorshme për jetën sentimen-

tale te çifteve. Ka rrezik qe disa edhe ta tradhtojnë atë qe kane ne
krah dhe me pas t’i japin fund lidhjes qe kane krijuar. Kujdes, mos
u ndikoni nga emocionet e momentit. Beqaret edhe pse do kërkojnë
shume nuk do e gjejnë personin qe iu përshtatet me shume. Finan-
cat nuk do jene te këqija. Përfitoni!

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Neptuni do ndikoje me se shumti sot ne jetën tuaj ne

çift dhe do kaloni një dite mjaft delikate. Mos kërkoni te impono-
ni mendimin tuaj për gjithçka sepse do përballeni me probleme
te mëdha. Nëse jeni ende vetëm, edhe sot do e keni te vështira ta
gjeni atë qe kërkoni. Ne planin financiar do bëni çmos ta mbroni
sa me shume buxhetin. Do ia dilni mbanë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jo vetëm qe dita e sotme do jete shume e bukur për te da-

shuruarit, por edhe pasioni do jete i zjarrte. Pas një periudhe te
qete, do riperjetoni emocione pa mbarim. Beqaret do kalojnë një
dite te zakonshme dhe nuk serish nuk do e gjejnë personin e ëndr-
rave. Nëse iu dalin probleme ne planin financiar nuk duhet te alar-
moheni, por duhet te zgjidhni gjithçka me kujdes.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Diskutoni hapur me partnerin tuaj sot për te gjitha proble-

met qe keni pasur ne çift. Me qetësi dhe maturi do zgjidhni gjithçka
dhe do jeni me optimiste për te ardhmen. Beqaret do kenë disa taki-
me, por fale tyre mund te linin vetëm dashuria kalimtare. Planetët do
jene ne anën tuaj ne planin financiar dhe do iu ndihmojnë ta stabi-
lizoni situatën. Shfrytëzojeni këtë mundësi!

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Kur behet fjale për ta mbrojtur dashurinë tuaj dhe atë

qe keni ne krah, ju jeni mjaft luftarake dhe nuk toleroni aspak. Sot
do e tregoni këtë gjë. Beqaret do ndikohen mjaft nga Hëna dhe
nuk do kenë aspak dëshirë për te bere njohje te reja. Ne planin fi-
nanciar ka rrezik te përballeni me probleme serioze. Merrni masa
sa me shpejt dhe mos i besoni askujt.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ata qe kane pasur zënka me partnerin kohet e fundit do

pajtohen gjate kësaj dite dhe ne mbrëmje do kalojnë momente me
te bukura. Yjet do jene gjate gjithë kohës ne anën tuaj. Beqaret nuk
duhet t’iu besojnë te gjitha atyre qe do i ngacmojnë sot sepse do
lëndohen. Ne pune nuk ka ardhur ende koha te merrni vendime te
rëndësishme apo te nënshkruani kontrata.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Te shumte do jene yjet qe do krijojnë turbullira ne jetën

ne çift gjate kësaj dite. Lidhjes suaj do i mungoje qëndrueshmë-
ria dhe do keni probleme te mëdha. Beqaret do kenë pak mundë-
si te takojnë personat e duhur, megjithatë nuk duhet ta humbin
shpresën deri ne minutën e fundit. Ne planin financiar ka ardhur
koha te ndiqni një strategji strikte.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Fale influencës shume te madhe te Plutonit, jeta ne çift

as për ju nuk do jete e qete. Do keni ide te ndryshme me partnerin
dhe disa mund te shkojnë deri atje sa ta tradhtojnë atë qe kane ne
krah. Kujdes! Beqaret duhet ti marrin gjerat si t’iu vijnë, pa kërkuar
asgjë me ngulm. Ka mundësi qe buxheti juaj tre filloje te përmirë-
sohet qe sot. Përfitoni për te hequr disa lek mënjanë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sektori i dashurisë do vazhdoje te jete i mbrojtur nga

yjet gjate kësaj dite. Do flisni hapur për gjithçka me partnerin
dhe nuk do keni asnjë kontradikte. Për beqaret do ketë takime
premtuese te cilat nuk duhen humbur ne asnjë mënyrë. Ne pla-
nin financiar do keni disa tronditje te vogla, por probleme te
mëdha nuk do ketë. Shpenzimet duhet t’i pakësoni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Nëse kohet e fundit jeni përballur me një situate te vësh-

tirë ne çift, sot do i shikoni gjerat më me qartësi. Situata do filloje te
stabilizohet pak nga pak. Beqaret do flirtojnë pa pushim, por do kenë
mundësi vetëm për aventura kalimtare. Shfrytëzojini nëse iu pël-
qejnë ose prisni ende për një lidhje serioze. Ne planin financiar do e
dini mire çfarë hapash te hidhni qe situata te mos përkeqësohet.



24 MOZAIK
Koha, e hënë 14 maj, 2018 

1027 - Roberti II, emëron të birin
Henri I, mbret të Francës

1590 – Beteja e Ivrit: Mbreti francez
Henri IV mund Ligën Katolike 

1610 – Vrasja e Henrit IV i Francës,
sjellë Luigjin XIII në fron

1643 – Luigji XIV bëhet mbret i
Francës 

1702 – Anglia dhe Holanda shpall
luftë Francës dhe Spanjës

1702 – Trupat suedeze nën mbretin
Çarls XII okupojnë Varshavën

1811 – Paraguai fiton pavarsinë nga
Spanja

1904 – Mbahen lojrat e para Olim-
pike në SHBA

1908 – Fluturimi i aeroplanit të
parë për udhëtarë

1921 - Florence Allen, gjykatësja e
parë femër që ka dënuar një burrë
me vdekje

1940 – Lufta e II Botërore: Holanda
dorëzohet Gjermanisë

1944 - Gen Rommel, Speidel dhe
von Stulpnagel tentuan të vrasin Hi-
tlerin

1948 – Izraeli shpall pavarsinë nga
administrata britanike

1955 – Nënshkruhet Pakti i Var-
shavës nga Bashkimi Sovjetik, Sh-
qipëria, Bullgaria, Çekosllovakia,
Gjermania Lindore, Hungaria, Polo-
nia dhe Rumania

1963 – Kuvajti bëhet shteti i 111 si
anëtare e Kombeve të Bashkuara

1969 – Aborti dhe Kontraceptioni
legalizohen në Kanada

1991 - Robert M Gates emërohet
shef i CIA. 

POLICE
Pse policëve me biçikleta mbrapa ju
shkruan “Police”?
Që mos ta ndjekin njëri-tjetrin!

Ju mund të bëheni të pasur pa e
ditur se si të bëheni i pushtet-

shëm, por ju nuk mund të bëhe-
ni kurrë i pushtetshëm pa para.

(Pablo Escobar)

Mbretëria e Bashkuar është një nga
pak vendet që nuk ka në një Kushte-
tutë të shkruar (si Izraeli, Zelanda e
Re dhe San Marino). Qeverisja mbë-
shtetet në një numër të madh të
ligjesh të veçanta
dhe tradita të ci-
lat janë trashë-
guar qindra vjet
më parë. Një
nga karakteri-
stikat e sistemit po-
litik britanik është së sistemi i Brita-
nisë ngjan thjesht me një konventë.
Nuk ka asnjë kërkesë kushtetuese që
të bëhesh një Kryeministër, për
shembull, është thjesht një rol që ar-
rihet me kalimin e kohës. Mungesa e
një kushtetute konkrete ka sjellë
shumë debate. Prej kohësh disa parti
kërkojnë një reformë kushtetuese.
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Botërori Rusi 2018 është shumë pranë e
mijëra tifozë anglezë kanë prenotuar biletat
për ndjekur skuadrën e zemrës. Por një para-
lajmërim i rëndësishëm vjen për ta nga Pro-
fesor Anthony Glees, drejtori i studimeve in-

teligjente dhe të sigurisë në Universitetin e
Buckingham. Ai u bën thirrje tifozëve që të
bëjnë kujdes nga prostitutat ruse, pasi mund
të filmohen dhe më pas pamjet mund të për-
doren për shantazh, shkruan DailyStar.

Australiani James Harrison, apo nje-
riu "me krahun e artë" siç njihet ndryshe, ka
dhuruar gjak për gati 60 vjet. Tani, 81
vjeçari ka vendosur të tërhiqet, duke mbyl-
lur kështu një kapitull monumental: Si-
pas kryqit të kuq australian, Harrison ka
ndihmuar të shpëtohen jetët e me shumë
se 2.4 milionë foshnjave në vend. Gjaku i
Harrisonit është tepër i rrallë: Ai ka disa
anti-trupa që luftojnë sëmundjet dhe
është përdorur për krijimin e një injeksio-
ni të quajtur Anti-D, shumë i rëndësishëm
në betejën me rezusin negativ. Kjo ndodh
kur organizmi i një gruaje shtatzënë nis e
sulmon qelizat e gjakut se fëmijës së saj.
Në rastin më të keq, kjo situatë mund të
sjellë dëmtime të trurit e ndonjëherë,
edhe vdekjen e bebes. 

Këtu vjen në ndihmë pikërisht injek-
sioni Anti-D. Vetë Harrison nuk ishte në
dijeni të dhuratës së tij të paçmuar deri
kur iu nënshtrua një operacioni në gjoks
në moshën 14-vjeçare. Mjekët atëherë

vunë re vetinë e jashtëzakonshme të
gjakut të tij dhe australiani, vendosi të
dhuronte gjak rregullisht çdo javë për të
ndihmuar sa më shumë fëmijë që të mun-
dej. Në të gjithë Australinë, ekzistojnë
vetëm 50 persona, gjaku i të cilëve përm-
ban antitrupa të tillë, megjithatë ai Harri-

sonit duket se është tejet i veçantë. Vaksi-
nen antiD e ka përdorur edhe vetë vajza e
81-vjeçarit. 

"Falë kësaj, nipi im arriti të lindë i shën-
detshëm. Të bën të ndihesh shumë mirë
me veten kur e di se ke shpëtuar kushedi
sa jetë atje jashtë", shprehet Harrison.

Tom & Jerry janë dy personazhet më të
dashur të fëmijëve, por jo vetëm. Beteja e
vazhdueshme dhe sherret me humor
ndërmjet këtyre personazheve ka bërë që
ky film vizatimor të bëhej më i famshmi i të
gjitha kohërave dhe vazhdon të jetë një ndër
filmat më të dashur për të gjithë. Por, a keni
menduar ndonjëherë për fillet e këtij filmi
apo edhe sukseset e tij?

- “Tom & Jerry”, nuk janë quajtur gjith-
monë kështu! Për dikë është e pamundur
që këto dy legjenda nuk janë quajtur prej
fillimi Tom dhe Jerry, por kjo është e vërtetë.

Në daljen e tyre të parë në vitin 1940 Tom
quhej Jasper, ndërsa Jerry-t iu referoheshin
si Jinx.

- “Tom & Jerry”, ka fituar çmimin Oscar!
Për një film të animuar me një mace dhe mi
është mjaftë mbresëlënëse çmimi “Oscar”,
ku shumë yje të filmave e “xhelozojnë”.

- Në vitet e 60-ta “Tom & Jerry” ishte bërë
nga çekosllovakët. A e keni ditur që 13 episo-
da të filmit të animuar Tom & Jerry janë
çeke, ku animacioni ishte me një ton më të
lartë, ishin më luftarak, me vështirësi dhe
me efekte të përsëritshme të zërit.

Qershitë
parandalojnë
sëmundjet 
e zemrës
Dobitë e tyre janë të shumta. Qer-
shitë tash e një kohë të gjatë janë
në ”zë të mirë”, për vetitë e tyre
shëruese, e studimet shkencore e
kanë vërtetuar këtë. Thuhet se
jemi shumë pranë sa që mjekët do
në na i përshkruajnë në recetë.
Qershitë janë të pasura me antiok-
sidues, kështu që ndikojnë mirë në
parandalimin e sëmundjeve të
zemrës, shëndetin e eshtrave dhe
zbutjen e dhimbjeve. Besohet se
janë të pasura me shumë antoci-
ninë, mund të zbutin dhimbjet
dhe se 20 qershi kanë efektin sa
një aspirinë.  Posedojnë shumë
bakër, magnez dhe kalcium janë
mbrojtës së eshtrave, e shkaku se
posedojnë shumë ujë dhe pak ka-
lori, ndihmojnë gjatë humbjes në
peshë, e pasi që posedojnë oksi-
dues kundër plakjes, fibra, vitami-
na dhe minerale, e pastrojnë
gjakun dhe ngritin nivelin e
energjisë. Pos frytit, mund t’i për-
dorni edhe gjethet, duke përgati-
tur çaj, duke ndihmuar në thyerjen
e gurëve në veshka. Thjesht, një
grusht gjethe i veni në 1 litër ujë të
vluar, lini të zihen edhe për 2 mi-
nuta, e lini të qëndrojë 15 minua e
më pas e konsumoni.

"Dorëhiqet" njeriu me "krahun 
e artë", dhuroi gjak për 60 vite

Anglia paralajmëron tifozët: 
Kujdes nga prostitutat ruse

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

Gjërat që nuk 
i keni ditur për
“Tom & Jerry”


