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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 15 maj - Hajnat në Shkup dhe rrethinë
çdo të katërtën orë e vjedhin nga një banesë.
Kështu thotë statistika e fundit e Ministrisë për
Punë të Brendshme, sipas të cilës, mesatarisht
gjashtë banesa (shtëpi) në Shkup, për çdo ditë
janë në cakun e vjedhësve. Nëse deri dje orga-
net e rendit në kryeqendër bastisjen më të
madhe të banesave në Shkup e kanë regjistruar
në Komunën Qendër, të dhënat e fundit tre-

gojnë se primatin e muajve të parë të këtij viti
e merr Komuna e Aerodromit. Statistikat e fun-
dit të publikuara nga MPB thonë se nga 1 jana-
ri i këtij viti e deri me 31 mars, në të gjithë ter-
ritorin e vendit janë realizuar 700 vjedhje të
banesave (shtëpive). Fatkeqësisht, mbi 90 për
qind e këtyre rasteve janë regjistruar në Shkup,
gjegjësisht sipas Sektorit për Punë të Brend-
shme në Shkup, në tre muajt e...

Në çdo 4 orë në Shkup vidhet një banesë

15 DEN
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Ikja, nevojë 
a lakmi?

Ikja e të rinjve në vendet e ndry-
shme të Europës, kryesisht në
Gjermani, për të kërkuar një jetë
më të mirë, siç thonë ata, nuk pa-
raqet më kurrfarë lajmi. Nëse një
dukuri papengueshëm ndodhë
çdo ditë, ajo pushon të jetë lajm
dhe shndërrohet në njëfarë iner-
cioni që fillon të perceptohet si
diçka normale, kurse njerëzit më-
sohen të bashkëjetojnë me efek-
tet tronditëse që prodhon ky
inercion, i cili tash më bëhet
dramë. Të mësohesh të bashkëje-
tosh me iritimin social dhe të tre-
gohesh ...
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Chiapas, 
qyteti i vogël
meksikan që
po përvetëson
Islamin

KSHZ kthehet
në 7 anëtarë

Arrihet 
marrëveshja 
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Ekspertët alarmojnë: nga rritja e çmimit të naftës më së tepërmi do të goditet sektori bujqësor dhe ai
i transportit, kurse në muajin në vijim pritet të kemi çmime më të larta të produkteve bujqësore. Këto
shtrenjtime ndikojnë në taksat nga të cilat si çdoherë, më të prekurit do të jenë shtresat e varfra
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Gërmimet arkeologjike në kështjellën e
Krujës dëshmojnë se ka qenë vendbanim ilir
që në shek.III p.e.s. Përmendet për herë të
parë në një dokument të vitit 879 si qendër
peshkopate. Është qendër e garnizoneve dhe
e guvernatorëve bizantinë deri në fund të
shek XII. Kruja ishte në epiqendër të shtetit
të parë feudal shqiptar. Qyteti arriti lulëzim
në shek.XIII-XIV. Në gjysmën e dytë të

shek.XIV ishte kryeqendra e Topiajve me
tregti e zejtari të zhvilluar dhe pranë
kështjellës ngrihen lagjet më të vjetra.
Osmanët e pushtuan për herë të parë më
1396 dhe për së dyti më 1415. Pasi osmanët
morën kalanë më 1478, qyteti u rrënua dhe
në shek.XVI kishte vetëm 150 shtëpi. Kruja
pati sërish një gjallërim ekonomik gjatë
shek.XVIII-XIX.

MUTANTI JONË DHE VRASJA E PALESTINEZËVE
"Regjimi i Mjanmarit (Birmanisë) i prirë nga ushtarakët
dhe priftërinjtë budistë dhe i përkrahur edhe nga kurva
nobeliste An San Su Qi është duke e përfunduar
gjenocidin ndaj myslimanëve të këtij shteti. Ky regjim
tashti ka nisur një gjenocid tjetër - atë kundër të
krishterëve. Pse jo? Gjenocidi kundër myslimanëve ka
funksionuar dhe mund të funksionoj edhe ky kundër të
krishterëve. Dje forcat ushtarake izraelite kanë vrarë 55 -
60 palestinezë. Nuk dihet numri i saktë. Tek e fundit,
kush i numëron vrasjet e palestinezëve? Ka kohë që
palestinezët nuk llogariten për njerëz. Myslimanë
hesapi. Numri i të vdekurve palestinezë varet nga
dëshira e regjimit izraelit. Ata vrasin sa të duan vetë dhe
për këtë punë kanë licencë (Licence to Kill) nga Amerika.
‘Mediat’ tona nuk i shënojnë këto raste kurse
‘intelektualëve’ tanë nuk iu dëgjohet zëri. Askush nuk e
thotë asnjë fjalë kundër procesit të shfarosjes së
grupeve të njerëzve. Le të shfarosen se ata nuk janë
popuj perëndimorë thotë ‘intelektuali’ jonë i cili tashti
ka kaluar nga stadi i të kompleksuarit në mutant.
Mutanti nuk ka lloj të vetin. Mutanti e njeh vetëm
eksperimentuesin e tij. Mutanti nuk ka kujtesë për të
kaluarën dhe nuk e din që në këtë situatë ka qenë edhe
vetë. Mutanti jonë reagon vetëm për ‘shëndetin’ e
Perëndimit se bota në trurin e tij të zbrazët e ka vetëm
këtë orientim gjeografik. Në tri orientimet tjera, ku
jeton edhe ai, nuk ka njerëz. Mos e baftë Zoti me ju vonu
ose çrregullu Ivankës ose Melanisë menstracionet se
mutanti jonë, i brengosur për tenin dhe dyzenin e këtyre
dyjave, ka me ba hygjym që për këtë punë me vendosë
qirinj në qendër të qyteteve tona", shkruan në FB,
publicisti nga Londra, Daut Dauti.

AMANETI I DJALIT NË ORËT E FUNDIT TË JETËS
“Miqtë e mi të vyer, ka ditë që përpiqem të formuloj
disa rreshta falënderimi për ju, por e kam patur të
vështirë të ulem e të shkruaj, edhe pse jam njeri i
stërvitur me fjalën. Lebetia që kalova, dhe po kaloj, e
ftoh njeriun me botën, e vetmon zemrën, por vala e
dashurisë dhe e merakut njerëzor që më ka rrethuar
këto ditë, më ka bërë të ndjej një prani të papërmastë
në këtë humbje të madhe. Nuk e kisha ditur se isha në
mesin e një mbrojtjeje të tillë njerëzore, të cilën nga
shkujdesja dhe nxiti i përditës, nuk kam mundur ta
masë, as ta kuptoj si duhet. Në ditët e pikëllimit tim
akut, kjo prani u shfaq me të gjithë peshën,
shqetësimin dhe përkorien e vet. E tillë, si e askund. Miq
shumë të shtrenjtë të jetës sime, të afërm e familjarë të
ngushtë, morën rrugët nëpër Europë të më ishin pranë
këto ditë. Mijëra e mijëra e mijëra e mijëra mesazhe e
telefonata, në të gjitha format që shpiku teknologjia,
më kanë mbërritur, bashkë me lutjen që t’i ndjej se janë
pranë meje. Në të vërtetë, janë pranë meje, dhe unë
lutem të gjej qetësinë e duhur që t’u përgjigjem e t’i
falenderoj me po atë dashuri që më kanë shkruar dhe
trajtuar humbjen time këto ditë. Lexues, miq që kam
takuar në jetën time, qytetarë të thjeshtë që shpesh më
kanë ndalur në rrugë, të panjohur të shumtë, të njohur
të largët, njerëz publikë me të cilët ende nuk kam
mundur të pi një kafe, kolegë shkrimtarë dhe njerëz të
kulturës shqiptare, dhe jo vetëm, të tjerë që më kanë
ndjekur në qëndrimet e mia publike, miq të tjerë,
mesazhet e të cilëve më kanë humbur nëpër rrjetet
sociale, kanë ndarë me mua diçka nga pesha e këtyre
ditëve, më të rendat e jetës sime. Secilit prej tyre, më
vete, i përcjell falenderimin tim dhe mirënjohjen e
thellë”, ka shkruar në Facebook, shkrimtarja Flutura
Açka, pas ndarjes nga jeta të të birit.

Koalicioni mes të djathtëve
dhe populistëve të majtë në
Itali një eksperiment unik, jo
vetëm aty, por edhe më gjerë.
Presidenti i shtetit Mattarella
nuk i ka dhënë ende bekimin
e tij aleancës që do të krijoië
qeverinë në Itali, aleancës së
Ligës së djathtë dhe lëvizjes
Pesë Yje, populiste e majtë.
Të dy partitë morën në
zgjedhjet e 4 marsit rezultate
të mira dhe shumë të mira.
Një koalicion mes tyre do të
ishte një eksperiment unik, jo
vetëm në Itali, por edhe më
gjerë: Do ishte një
eksperiment, në të cilin të dy
formacionet nuk do të duhej
të bënim më shumë se sa të
protestonin me zgjedhësit
dhe të ngushëllonin për
zhgënjimin ndaj
"establishmentit politik”.
Atyre do t'u duhet të tregojnë
nëse janë të aftë të mësojnë,
pra të qeverisin. Sepse, kudo
ku kanë qeverisur partitë apo
lëvizjet e këtij kombinimi,
rezultati ka qenë i dobët-
zhgënjimi i madh. Nëse
qeveria e përbërë nga Lega
dhe Pesë Yjet do të nxjerrë
një program që ve në rrezik
financat e shtetit dhe ul
besueshmërinë e Italisë në
BE, atëherë ajo do e ndjejë
shpejt erën e ftohtë të
tregjeve financiare. Nëse
Mattarella nuk do e kishte
bërë të qartë më parë, se me
të nuk do ketë largim nga BE.

(DW, 15 maj)

Dërgesat nga diaspora në
Kosovë vazhdojnë të
paraqesin një prej burimeve
kryesore të financimit të
konsumit të ekonomive
familjare. Ato paraqesin
burime që sigurojnë gjendje
stabile sociale dhe këto para
kryesisht shkojnë në konsum
të familjeve dhe shumë pak
për investime në biznes.
Sipas Bankës Qendrore të
Kosovës (BQK), remitencat
nga diaspora brenda një viti
shkojnë në mbi 750 milionë
euro. 
“Remitencat e pranuara në
Kosovë gjatë vitit 2017
shënuan vlerën prej 759.3
milionë euro, kurse në vitin
2016 u dërguan 691 milionë
euro. Në dy muajt e parë të
vitit 2018 janë dërguar 108.3
milionë euro”, thuhet në
buletinin mujor statistikor të
BQK-së. Dërgesat e diasporës,
sipas kanaleve të dërgimit
më së shumti dërgohen nga
agjencitë për transferim të
parave, ndjekur nga kanalet e
tjera të dërgimit dhe bankat.

(RTK, 15 maj)
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Ikja e të rinjve në vendet e ndryshme të Europës, kryesisht në Gjerma-
ni, për të kërkuar një jetë më të mirë, siç thonë ata, nuk paraqet më kurr-
farë lajmi. Nëse një dukuri papengueshëm ndodhë çdo ditë, ajo pushon
të jetë lajm dhe shndërrohet në njëfarë inercioni që fillon të perceptohet
si diçka normale, kurse njerëzit mësohen të bashkëjetojnë me efektet
tronditëse që prodhon ky inercion, i cili tash më bëhet dramë.

Të mësohesh të bashkëjetosh me iritimin social dhe të tregohesh i pa-
fuqishëm që ta reduktosh këtë iritim në suaza të sjelljeve normale,
është maja e krizës morale që ka gërvishtur palcën e gjallimit njerëzor
në këto hapësira. Dhe kriza nuk do të kishte përmasa shqetësuese sikur
ajo të vendosej në njëfarë “karantine” institucional. Por, më shumë se
kaq, kjo krizë ka dimension edhe psikologjik, sepse ikja nga vendlindja
bëhet edhe për efekte që prodhon modeli social i njeriut që ndodhet në
mes të lakmisë dhe nevojës.

Sot çdo të riu është e vështirë t’ia paraqesësh si argument çfarëdolloj pa-
ralelizmi kohor, duke risjellë në ditët e sotme reminishencat e mbijete-
sës së viteve pesëdhjetë a gjashtëdhjetë në këto hapësira, atëherë kur
bujqësia, blegtoria dhe shumë pak zejtaria ishin burimet kryesore të ek-
zistencës. Nëse sot merr mundin të elaborosh sado pak përfitimet që
mund të vijnë nga këto shtyllëza të gjallimit njerëzor, pa dyshim që
mund të shpallesh njëfarë utopisti të cilit i është prishur ora që moti. Më
të zëshmit në këtë narrativë anti-agrare janë pikërisht ata që jetojnë në
fshat kurse në qytet blejnë vezë, patate, qumësht etj. I bie që hal-
lexhinjtë tanë që po bëhen gati të marrin udhën e kurbetit, tash më janë
përgatitur psikologjikisht të financojnë buxhetin familjar me të ardhu-
rat modeste që nuk shkojnë më shumë se 1300 euro në muaj. Me fjalë
të tjera duhesh ti bësh mbi 1000 km. rrugë për të siguruar ekzistencën
në fshat, aty ku para 40 viteve baballarët tanë kishin mbajtur familje dhe
kishin shkolluar student në Prishtinë, Zagreb, Beograd e gjetiu.

Sigurisht që rrethanat kanë ndryshuar, tregu është reduktuar dhe janë
përmbysur shumë parametra që shkojnë në dëm të efekteve financia-
re - bujqësore. Por, në anën tjetër te ne asnjë shoqatë, asnjë institute,
asnjë universitet nuk ka marrë mundin të analizojë dhe elaborojë më
detajisht resurset e pashfrytëzuara nga ekonomia bujqësore dhe si
përfundim të nxirret një master plan për atë që ndryshe quhet strategjia
e zhvillimit rural. Përderisa nuk kanë bërë këto analiza dhe këto elabo-
rime, të rinjtë nuk kanë të drejtë të vijnë në konkludime të shpejtuara
se këtu gjoja nuk ka perspektive jetësore. Përderisa institucionet shtetë-
rore nuk dalin shpejt me një plan aksional që do të revitalizonte lidhjen
në mes të tregut dhe prodhuesve, në mes të blerësit dhe prodhimeve
bujqësore e blegtorale, njerëzit tanë nuk bëjnë mire që ia mësyjnë me
kaq turr ambasadave për të siguruar viza punë ne Gjermani, Austri, Ho-
landë, Suedi e gjetiu.

Ministria e Bujqësisë, siç kishte raportuar edhe gazeta jonë, përmes ma-
save financiare dhe programit IPARD , po ndërmerr hapa serioz për përk-
rahjen e fermerëve të rinj. Përmes shumë masave që ka paralajmëruar
kjo ministri, pritet që të zvogëlojnë harxhimet, dhe për rrjedhoje para-
shikohet rikthimi i interesimit të të rinjve për fshatin. Krahas programit
“Bujku i ri”, në këtë drejtim do të shfrytëzohen edhe mjetet IPARD. Në
kuadër të këtyre masave pritet që të rinjtë të moshës deri në 35 vjet të
lirohen nga pagesa e koncesionit për tokën bujqësore për periudhën 3
deri 5 vjet. Ndërkaq para një muaji, qeveria ndau katër milion euro për
424 fermerë që kanë plotësuar kriteret e Ministrisë së Bujqësisë. Ata do
të fitojnë mjete të pakthyeshme prej 10 mijë euro me kusht që të rea-
lizojnë investimet në mekanizim bujqësor dhe kapacitetet prodhuese
, në afat prej gjashtë muajsh. Të hollat do ti fitojnë pas kontrolleve të
kryera në teren.

Se sa i lexojnë këto informacion të rinjtë tanë, është çështje për disku-
tim, por në anën tjetër është e pafalshme që lakmia për një jetë më të
mirë të mbështillet gjithmonë me efektet sociale të nevojës. Nuk është
krejt zi, ashtu siç po propagohet, por për të qenë bardh, politika duhet
të kalojë nga retorika nacional-patetike, në terrenin e punëve të vësh-
tira, atje ku nesër elektorati mund të reduktohet në një grumbull ple-
qsh të pashpresë. 

Ikja, nevojë a lakmi?
EDITORIAL ||||||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

ÇFARË DIHET PËR HISTORINË E KRUJËS?
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Shkup, 15 maj  - Të martën në me-
sditë, Kuvendi qendror i Partisë De-
mokratike Shqiptare ka vendosur
unanimisht që nënkryetari i kësaj
partie, Bardhyl Dauti, të propo-
zohet për ministër pa resor që
mbulon investimet e huaja në
vend, ndërsa inxhinieri Musadik
Beqiri për zëvendësministër në Mi-
nistrinë e Transportit dhe lidhje-
ve, të dy zyrtarë që vijnë nga Dega
e Tetovës. Ky vendim erdhi pasi Ku-
vendi qendror i PDSH-së solli ven-
dim që të përkrahë ofertën e krye-
ministrit Zoran Zaev, dhe PDSH-ja

të jetë pjesë e koalicionit qeveri-
tar, ashtu siç konfirmoi për media
zëdhënësi i partisë, Luan Tresi. Para
mbledhjes së Kuvendit, Menduh
Thaçi deklaroi se tashmë oferta
konkrete nga Zaevi është materia-
lizuar. “PDSH-së i është ofruar po-
sti i ministrit të Investimeve të
Huaja, një post i zëvendësministrit
të Transportit dhe Lidhjevem si
dhe pozicione në eshalonin e tretë,
për të cilat janë formuar komisio-
ne partiake”, ka thënë Thaçi. Për
dalim nga PDSH që ka lëvizur më
shpejt për të vendosur pro ofertës

së kryeministrit Zaev, Lëvizja BESA
ka planifikuar të mbledh Kryesinë
Qendrore mbrëmjen e së martës
për të vendosur nëse do të pranojë
ofertën e kryeministrit Zaev. Zyr-
tarë partiak jozyrtarisht thonë se
mbledhja mund të zgjasë shumë,
për të diskutuar më detajisht
ofertën e kryeministrit Zoran.
“Mund të jetë edhe kultura, por më
saktë do të dihet kur kryetari Afrim
Gashi do të shpalosë ofertën në
tërësi dhe më pas do të debatojmë
nëse Lëvizja BESA do të mund të
realizojë pikat nga Programi i saj

përmes kësaj oferte”, thanë për ga-
zetën KOHA zyrtarë të Lëvizjes
BESA. Ndryshe, sipas disa burimeve
të afërta me partinë e Gashit, mer-
ret vesh se oferta nuk është shumë
e kënaqshme për këtë parti. Kjo par-
ti pritet të ketë debat edhe në lidhje
me postet, se kush do të jetë mini-
stër e kush zëvendësministër, kjo si-
pas burimeve të afërta me partinë
Lëvizja BESA. Ndryshe, nënkryetari
i kësaj partie, Zeqirja Ibrahimi, dek-
laroi të martën se ai nuk pranon të
jetë kandidat për ministër. Mbetet
të shihet nëse e ka thënë këtë për

efekt politik apo vërtetë nuk do të
jetë kandidat për ministër, kur dihet
ndikimi i madh politik që në parti ka
Ibrahimi.  Në ndërkohë, nga BDI
thonë se deri më tani qëndrimi
është që ministria e Drejtësisë ti ka-
lojë LSDM-së, ndërsa e hapur do të
jetë se çka do të marrë BDI. (F.R)

Fatos RUSHITI

Shkup, 15 maj - Të hënën do të futen
në procedurë parlamentare ndry-
shimet e Kodit Zgjedhor që kanë të
bëjnë për kthimin e përbërjes së
vjetër të Komisionit Shtetëror
Zgjedhor në 7 anëtarë nga 9 sa ka
aktualisht. Kjo pritet të jetë një
zgjidhje e përkohshme deri në gja-
shtë muaj, ndërsa më pas do të ha-
pet debate mes partive politike,
përfshirë dhe ekspertë
ndërkombëtar lidhur me
përbërjen e KSHZ-së. Ky vendim
ka ardhur pas një koordinimi që
kanë pasur shefat e grupeve parla-
mentare, të katër partive më të
mëdha politike: VMRO, LSDM, BDI
dhe Lëvizja BESA. 

“Kjo është një zgjidhje e

përkohshme politike pas koordi-
nimit që patën katër grupet parla-
mentare. Të hënën do të jetë në
procedurë iniciativa e deputetëve
për të ndryshuar Kodin Zgjedhor,
konkretisht dispozitat që kanë të
bëjnë me përbërjen e KSHZ-së.
Jemi marrë vesh që kryetari dhe dy
anëtarë tjerë ti takojnë opozitës,
ndërsa shumica ti takojë partive
në pushtet”, tha Dragan Danev,
shef i grupit parlamentar të
VMRO-së. Në lidhje me pyetjen e
gazetarëve se kur do të ndodhin

ndryshimet e Kodit Zgjedhor për
ndryshimin e modelit zgjedhor,
Danev tha se për këtë ende nuk ka
bisedime politike, ndërsa shtoi se
tashmë dihet qëndrimi i partisë së
tij - është pro asaj që Maqedonia të
mbetet Një njësi zgjedhore. “Se a
do të jenë listat e hapura apo të
mbyllura, unë personalisht jam
për lista të hapura, por kjo u mbe-
tet në fund partive të vendosin”,
tha Danev. Se janë marrë vesh për
ndryshimin e Kodit Zgjedhor që
do të nisin të hënën, e konfirmoi

edhe shefi i Grupit parlamentar të
LSDM-së, Tomisllav Tuntev. Në
pyetjen e gazetës KOHA nëse një-
ri nga tre anëtarët e KSHZ-së do ti
takojë partive opozitare shqipta-
re, bazuar në Kodin Zgjedhor, Tun-
tev tha se për këtë ende nuk është
biseduar se si do të jetë ndarja mes
vendeve të pozitës dhe opozitës.
Sa i përket modelit zgjedhor, Tun-
tev vuri theksin tek ajo se partia e
tij ishte e para që para zgjedhjeve
lokale propozoi që Maqedonia të
kalojë në Një njësi zgjedhore. 

“Ne mendojmë se po të ka-
lojmë në Një njësi zgjedhore, do
të jetë jo vetëm më mirë për ne si
parti, por më këtë do të bëjmë
një hap përpara drejt demokraci-
së në vend”, tha Tuntev. Ndërkaq,
kur jemi tek ndarja e vendeve në
KSHZ mes pushtetit dhe opo-
zitës, deputeti i Lëvizjes BESA, Fa-
dil Zendeli, tha se kryetari i grupit
parlamentar, Afrim Gashi, vetëm
teknikisht është në atë pozitë dhe
sipas tij, Gashi nuk mund të për-
faqësojë qëndrimet e Lëvizjes
BESA. Zendeli tha se do të jenë
në koordinim me dy deputetë e
Aleancës për Shqiptarët për të
kërkuar që njëri nga tre anëtarët
e Komisionit Zgjedhor të jetë nga
këto dy parti. “Neve nuk ka intere-
son si do të ndahen katër vendet
e pozitës, por sipas Kodit
Zgjedhor, është e qartë se neve
na takon një anëtar në KSHZ”, tha
Zendeli. Nga krahu tjetër i kësaj
partie, deputeti Nexhmedin Kah-
remani është i sigurt se në KSHZ
partia e tij do të ketë njërin nga
katër anëtarët.

"Besoj se zonja Ermira Asani
Salija përsëri do të qëndrojë anë-
tare në KSHZ. Nëse është nevoja,
ajo edhe do të votohet në Parla-
ment dhe nuk besoj se do të kemi
pengesa nga LSDM dhe BDI kur
me ta do të jemi në Qeveri”, tha
për gazetën KOHA, deputeti Kah-
remani. Nga VMRO, Ivo Kotesvki
thotë se vendet ndahen sipas Ko-
dit Zgjedhor dhe se njëri nga ven-
det i takon partisë së dytë më të
madhe opozitare. 

“Do të shohim si do të shkojë
procesi. Tashmë dy parti shqiptare,
PDSH dhe njëra nga BESAT po hyn
në Qeveri. Të presim si do të gjen-
det zgjidhja me tej dhe si do të ve-
projnë BDI dhe LSDM. Sigurisht që
Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja
BESA do të propozojë dikë për anë-
tar të KSHZ”, tha Kotevski. 

KONFIRMOHET ZGJERIMI I QEVERISË

PDSH vendos për postet, BESA pret debat për emrat

TË HËNËN VOTOHET PËR ZGJIDHJE TË PËRKOHSHME

KSHZ kthehet në 7 anëtarë
“Kjo është një zgjidhje e
përkohshme politike
pas koordinimit që
patën katër grupet
parlamentare. Të
hënën do të jetë në
procedurë iniciativa e
deputetëve për të
ndryshuar Kodin
Zgjedhor, konkretisht
dispozitat që kanë të
bëjnë me përbërjen e
KSHZ-së. Jemi marrë
vesh që kryetari dhe dy
anëtarë tjerë ti takojnë
opozitës, ndërsa
shumica ti takojë
partive në pushtet”, tha
Dragan Danev, shef i
grupit parlamentar të
VMRO-së

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

Të martën, në Komisionin për transport dhe lidhje
ka filluar debati për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për themelimin e Ndërmarrjes Publike
Radiodifuzioni i Maqedonisë - leximi i dytë.
Paraprakisht, deputeti Rexhail Ismaili i BDI-së tha
për gazetën KOHA se mes tre amendamenteve që
ka propozuar partia e tij, është edhe ai që MTV 2 të
ketë program 24 vetëm në gjuhën shqipe, me çka
sipas tij, do të përmbushet një premtim para
qytetarëve shqiptarë që BDI e ka dhënë në

zgjedhjet e fundit parlamentare. Ndryshe, në lexim
të dytë në Komision për transport dhe lidhje janë
rreth 80 amendamente - shumica prej VMRO-së.
Deri më tani, LSDM dhe VMRO nuk janë marrë vesh
rreth përbërjes së Këshillit programor të RTVM-së.
Partia opozitare kërkon që anëtarët aktual të mos
ndërrohen derisa të njëjtëve t'u mbarojnë mandati,
kurse LSDM propozon që pas ndryshimit të Ligjit,
anëtarët e Këshillit Programor të ndërrohen dhe të
zgjedhen anëtarë të rinj.  

BDI PROPOZON PROGRAM 24 ORË NË GJUHËN SHQIPE PËR MTV2 

Koha



Shkup, 15 maj - Kryetari i Bashkësisë Isla-
me në Republikën e Maqedonisë, Sulej-
man ef.Rexhepi me rastin e fillimit të
muajt të bekuar të Ramazanit, ka uruar
besimtarët e konfesionit islam duke i
uruar agjërim të lehtë.

"Me një kënaqësi të veçantë po ju
lajmëroj se, nga dita e nesërme, për një
muaj rresht do të jemi duke agjëruar,
duke u lutur e kryer ibadete që e përfor-
cojnë besimin tonë, që e shtojnë devot-
shmërinë, dashurinë, respektin, huma-
nizmin tonë. Muaji i Ramazanit është
muaji i dritës, është muaji i Natës së Ka-
drit, muaj i të vetmes rrugë të drejtë,
është muaj indriçimit të mendjes e të

zemrës, është muaj i përkushtimit ndaj
më të dashurve tanë, ndaj fqinjëve tanë
si dhe ndaj jetimëve, skamnorëve, të
varfërve dhe ndaj atyre që janë në ne-
vojë", u shpreh Sulejman Rexhepi, krye-
tar i BFI-së. Sipas Rexhepit, agjërimin
nuk duhet kuptuar vetëm si abstenim i
përkohshëm nga kënaqësitë trupore e
shpirtërore. Agjërimi është një lloj
marrëveshje unanime për të përcjellë
mesazhe të përbashkëta.

"Besimtarë të dashur, në këtë Muaj të
Agjërimit, jemi të nderuar si të

përzgjedhur për të rrezatuar vetëm da-
shuri, mirëkuptim, tolerancë; jemi të po-
rositur që të mbajmë fort në dorë baj-
rakun e lirisë dhe të paqes. Nuk ka
kacafytje, nuk ka nervozizma, nuk ka
sharje e ofendime, sepse, në këtë muaj
ne agjërojmë, ne jemi më pranë Zotit,
plotë dashuri e respekt. Prandaj, motra e
vëllezër, duke ju ftuar në agjërim, ju uroj
një muaj të begatshëm me të gjitha të
mirat e Zotit si dhe një agjërim të
mbarë", thuhet në urimin e kreut të BFI-
së, Sulejman Rexhepi.

MESAZHI TRADICIONAL I KRYETARIT TË BFIM-së

Në këtë muaj
më pranë Zotit 

Shkup, 15 maj - Gjashtë projekte fil-
mike shqiptare janë mbështetur
nga Agjencia e Filmit në afatin e
parë të konkursit për financimin e
produksioneve filmike në katego-
ritë e filmit artistik, dokumentar
dhe të animuar. Projekti më i sh-
trenjtë prej tyre është filmi doku-
mentar debutues me metrazh të
gjatë, “I fshehuri”, me regji nga Ar-
sim Fazlija (produksioni Sejvi nga
Tetova - 24 milionë denarë). Agjen-
cia e Filmit po ashtu ka mbështetur
realizimin e pesë filmave të tjerë,

mes të cilëve edhe dy kooproduk-
sione me Shqipërinë dhe Kosovën.
Filma të tjerë në kategorinë e
dokumentarit janë përzgjedhur
“Nezo” me regji nga Merita Çoçoli,
(2 milionë e 500 mijë) dokumentar
me metrazh të gjatë, filmi doku-
mentar me metrazh të shkurtër
debutues “Të tregoj kush jam” me
regji nga Reshat Kamberi (1 milion
denarë), si edhe filmi i animuar me
metrazh të shkurtër “Pasqyra pa
ngjyra” (700 mijë denarë) me regji
Besar Iljazi (produksioni Kubiks,

Shkup). Në kategorinë e koopro-
duksioneve (participim minimal)
janë përzgjedhur dy projekte fi-
tuese, filma artisitkë me metrazh
të gjatë - “Liqeni im” me regji nga
Gjergj Xhuvani (produksioni Fokus

Pokus Shkup), si kooproduksion
me Shqipërinë. Si edhe filmi arti-
stik kooproduksion me Kosovën,
“Hana” me regji nga Ujkan Husaj (2
milionë denarë). Në kategorinë e
filaneve me metrazh të shkurtër ja

vetëm një projekt fitues, filmi “Tetë
ditë në javë” (2 milionë e 500 mijë
denarë) me regji nga Sabedin Sel-
mani dhe produksioni Oda nga Te-
tova. Në rezultatet e afatit të parë
të konkursit të Agjencisë së Filmit
shuma më e madhe i është ndarë
realizimit të filmit artistik me me-
trazh të gjatë “Homo”, gjithsej 42
milionë denarë, me regji nga Igor
Ivanov dhe produksioni Skopje
Film Studio. Numri i projekteve të
miratuara në këtë konkurs ishte 21.
Pak kohë më parë nga Agjencia e
Filmit deklaruan se mbështetja fi-
nanciare për realizimin e projek-
teve filmike do të jetë e limituar,
ndërsa temat historike dhe përm-
bajtje të theksuar nacionaliste nuk
do të jenë në listën e filmave fi-
tues. (E.H)

Dënim më të 
vogël për Zaevin
Shkup, 15 maj - Prokurorja Valentina Bislimov-
ska dje në Gjykatën Penale në fjalët përmbyl-
lëse për lëndën "Ryshfeti" kërkoi ndryshim të
kualifikimit juridik të aktpadisë dhe në vend se
për marrje të ryshfetit, i akuzuari Zoran Zaev të
dënohet për kërkim të ryshfetit. Prokurorja
për këtë vepër penale kërkoi nga Gjykata që
Zaevit t'i caktojë aktgjykim ndëshkues, e cili si-
pas ligjit është prej një deri në pesë vite burg.
Dënimi, për veprën marrje të ryshfetit është të
paktën pesë vite burg.  Bislimovska, parapraki-
sht, tha se nga të gjitha dëshmitë e nxjerra në
debatin kryesor nuk doli se i akuzuari Zoran
Zaev ka marrë çfarëdo lloj interesi pronësor.
Edhe dëshmitari Ivan Nikollov ka thënë se nuk
ka dhënë para dhe se Zaev nuk ka marrë rysh-
fet. Prokurorja tha se Nikollov nuk ka qenë i
qartë, i ka ndryshuar qëndrimet dhe ka dhënë
deklarata të ndryshme para Prokurorisë Pu-
blike edhe në Gjykatë. Për shkak të faktit
jokontestues se paratë nuk janë marrë proku-
rorja tha se  duhet të bëhet ndërrim i ak-
takuzës. Pas fjalëve përmbyllëse të prokurores
Bislimovska, këshilli gjyqësor u tërhoq në pu-
shim që ta shqyrtojë kërkesën e tij. Në seancën
e djeshme morën pjesë Zaev dhe avokatët e tij.
Procedura dëshmuese për "Ryshfet"-in përfun-
doi në seancën e kaluar me shikimin e videos
të publikuar në Jutjub. Videoja e plotë, për
shkak të së cilës Zoran Zaev ngarkohet për
marrje të ryshfetit, ishte lëshuar në seancat
paraprake në gjykatë, pa praninë e opinionit.
Zaev kërkonte që videoja nga masat PH të lë-
shohet para opinionit, por Gjykata e Apelit nuk
e lejoi atë. Zaevi pret aktgjykim për lirim në
këtë proces gjyqësor, sepse siç deklaroi, bëhet
fjalë për rast të montuar në mënyrë që të pen-
gohet në publikimin e "bisedave të përgjuara".
Kryeministri Zoran Zaev është i akuzuar se si
kryetar i Komunës së Strumicës ka kërkuar ry-
shfet prej 160.000 eurosh nga biznesmeni Ivan
Nikolov Saçevaliev.

AGJENCIA E FILMIT SHPALL PROJEKTET 

Gjashtë produksione shqiptare fituese 
Projekti më i shtrenjtë prej tyre është filmi dokumentar debutues me metrazh të
gjatë, “I fshehuri”, me regji nga Arsim Fazlija, ndryshe drejtori i Teatrit të Tetovës.
Agjencia e Filmit po ashtu ka mbështetur realizimin e pesë filmave të tjerë, mes të
cilëve edhe dy kooproduksione me Shqipërinë dhe Kosovën 

Ivanovi uron fillimin e Ramazanit 

Presidenti Gjerge Ivanov me rastin e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, dërgoi
urime deri te kryetari i Bashkësisë fetare islame, Reis-ul-ulema Haxhi Sulejman
efendi Rexhepi, deri te anëtarët e Riasetit dhe deri te të gjithë pjesëmarrësit e
religjionit islam në Republikën e Maqedonisë. "Në islam, Ramazani është muaji i
shejtë, ky është muaj i lutjes, mirësisë, faljes,  mëshirës dhe dashurisë. Gjatë kohës së
Ramazanit ofrohet mundësia që secili besimtar ta hapë zemrën e vet ndaj
zemërgjegjësisë dhe humanitetit, duke u ndihmuar të varfërve, dhe duke u lutur për
falje të mëkateve të tyre. Le të jetë kjo festë nxitje për ndihmë dhe respektim  të
ndërsjellë, pasi së vetëm bashku, duke i respektuar dallimet, do të arrijmë të
ndërtojmë të ardhme më të ndritshme për të gjithë qytetarët në Republikën e
Maqedonisë. Në frymën e festës, Ju dëshiroj agjerim të lehtë", thuhet në urimin. 

Nuk ka kacafytje, nuk ka
nervozizma, nuk ka
sharje e ofendime, sepse,
në këtë muaj ne
agjërojmë, ne jemi më
pranë Zotit, plotë dashuri
e respekt. Prandaj, motra
e vëllezër, duke ju ftuar në
agjërim, ju uroj një muaj
të begatshëm me të
gjitha të mirat e Zotit si
dhe një agjërim të
mbarë", thuhet në urimin
e kreut të BFI-së,
Sulejman Rexhepi
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Omer XHAFERI

Shkup, 15 maj - Ekstradimi ose jo i
dy njerëzve më të kërkuar nga
Maqedonia, ish agjentët e polici-
së sekrete, Goran Grujoski dhe
Nikolla Boshkovski, sipas të gjitha
gjasave pritet të kuptohet të
premten. Përfaqësuesi ligjor, Pe-
tar Vasilevski, si avokat i ish-drej-
torit të Drejtorisë së Pestë, Goran
Grujoski, tha se përfundimisht
më 18 maj Gjykata Supreme e
Greqisë do ta shqiptojë vendimin
se vallë dy të akuzuarit në rastin
“Fortesa-Target”, do të kthehen në
Maqedoni ose jo. Duke e pasur
parasysh prolongimin e vazhdue-
shëm të kësaj lënde, prokurori
special Trajçe Pelivanov, në
seancën e fundit për “Fortesa-Tar-
get”, nga Këshilli Penal, i kryesuar
nga gjykatësja Xheneta Begtoviq

dhe Osman Shabani, kërkoi
ndarjen e gjykimi për dyshen
Grujoski-Boshkovski.

“Dy seanca të njëpasnjëshme
për këtë rast janë anuluar. Fillimi
i procesi gjyqësor për ‘Fortesa-Tar-
get’ është i një rëndësie të po-
saçëm. Në radhë të parë duhet të
merret parasysh interesi i opinio-
nit për të kuptuar të vërtetën se
kush në Maqedoni ka përgjuar
dhe e dyta - rasti në fjalë në ven-
din tonë ka shkaktuar krizë të
thellë politike dhe shoqërore, re-
spektivisht për këto shkaqe vlerë-
sojmë se ky proces gjyqësor duhet
të zhvillohet ndaras”, tha prokuro-
ri Pelivanov.

Ndaj këtij propozimi të PSP-
së, të premten menjëherë rea-
guan pala mbrojtëse e të akuzuar-
ve në rastin “Fortesa-Target”. Sipas
tyre, kërkesa e PSP-së për ndarje
ne procesit gjyqësor është e pa-
bazë pasi brenda tre ditëve pritet

të shpallet vendimi Gjykatës Su-
preme për fatin e ekstradimit të
Grujoskit dhe Boshkovskit.

“Gjykata duhet ta refuzojë
propozim e PSP-së. I njëjti është i
pabazë dhe nuk kontribuon në
zhvillimin efikas të procesi gjyqë-
sor. Njëkohësisht, ndarja e kësaj
lëndë nuk mund të bëhet deri sa
nuk ekziston një vendim i plotfu-
qishëm nga Gjykata Supreme e
Greqisë. Klientët tanë qëndrojnë
në paraburgim-ekstradues dhe
po ashtu ato janë në pritje se çfarë
do të ndodhë. Po ashtu, kjo lëndë
nuk mund të ndahet pasi në ak-
takuzë veprimet e Goran Grujo-
skit lidhen me akuzat që i
ngarkohen të akuzuarit Sasho
Mijallkov dhe të akuzuarve tjerë”,
thanë avokatët e të akuzuarve në
rastin “Fortesa-Target”.

Pasi gjykatësja Xheneta Beg-
toviq i dëgjoi argumentet për dhe
kundër vendimit për ndarjen ose

jo të procesi gjyqësor për rastin
“Fortesa-Target”, me theks të
veçantë për të akuzuarit Grujoski
dhe Boshkovski, ajo solli vendim
dhe e la të hapur çështjen e
ndarjes deri ditën e premten kur
edhe duhet të definohet çështja e
ekstradimit të këtyre të akuzuar-
ve.

Praktika e deritanishme e Ma-
qedonisë me ekstradimin e shte-
tasve të tij nga shtetet fqinje po
edhe ato të BE-së nuk është tre-
guar tepër efikase. Kësisoj, opi-
nioni ende e ka të freskët zvar-
ritjen e procedurës për ekstradim
e ish-drejtorit të Doganave, Dra-
gan Daravellski nga Serbia, i cili
sot e kësaj dite nuk është ekstra-
duar në Maqedoni. Me procedura
të ngjashme organet e drejtësisë
së Maqedonisë janë ballafaquar
edhe me disa shtete të BE-së, nga
të cilat vite me radhë është pritur
ekstradimi i personave që në ven-

din tonë kanë kryer vepra të renda
penale. Hetimet e detajuara dhe
kujdesi për mos cenimin e lirive
dhe të drejtave, siç thonë njohësit
e zhvillimeve pranë Gjykatës Su-
preme të Greqisë, paraqesin ar-
syen kryesore se pse deri më sot
drejtësia në shtetin fqinj ende
nuk e ka thënë fjalën ë fundit për
ekstradimin e Grujoskit dhe Bo-
shkovskit.

Ndryshe, në procesin gjyqësor
“Fortesa-Target” lëndë kjo e cila
pritet të zbërthejë piramidën për
realizimin e përgjimeve të jashtë-
ligjshëm nga viti 2008 deri në vi-
tin 2015, janë të akuzuar një sërë
funksionarësh të MPB-së dhe
DSK-së, mes të cilëve Gordana
Jankullovska, Sasho Mijallkov,
Toni Jakimovski dhe gjashtë në-
punës tjerë të policisë sekrete.
Seancat e radhës për këtë lëndë
janë caktuar të mbahet më datë
19, 21 dhe 25 qershor.

Shkup, 15 maj - Hajnat në Shkup
dhe rrethinë çdo të katërtën orë e
vjedhin nga një banesë. Kështu
thotë statistika e fundit e Ministri-
së për Punë të Brendshme, sipas
të cilës, mesatarisht gjashtë bane-
sa (shtëpi) në Shkup, për çdo ditë
janë në cakun e vjedhësve. Nëse
deri dje organet e rendit në krye-
qendër bastisjen më të madhe të

banesave në Shkup e kanë regji-
struar në Komunën Qendër, të
dhënat e fundit tregojnë se prima-
tin e muajve të parë të këtij viti e
merr Komuna e Aerodromit. Stati-
stikat e fundit të publikuara nga
MPB thonë se nga 1 janari i këtij
viti e deri me 31 mars, në të gjithë
territorin e vendit janë realizuar
700 vjedhje të banesave (shtëpi-
ve). Fatkeqësisht, mbi 90 për qind
e këtyre rasteve janë regjistruar në
Shkup, gjegjësisht sipas Sektorit

për Punë të Brendshme në Shkup,
në tre muajt e parë në kryeqytet
kanë ndodhur 483 vjedhje të rënda
të banesave, me çka janë ngritur
19 kallëzime penale.

Tutje, siç njoftojnë nga MPB,
nga viti 2015 deri me 2017, në Ma-
qedoni janë realizuar mbi 10 mijë
vjedhje të rënda, prej të cilëve mbi
2500 kanë qenë banesa dhe shtë-
pi, respektivisht rreth 70 për qind e
tyre janë kryer në Shkup. Nga ky
numër i përgjithshëm i vjedhje,

policia në nivel republikan ka arri-
tur të zbuloj 22 për qind të rasteve,
ndërkohë kur flasim për vjedhjet
në Shkup, policia ka arritur të zbu-
loj vetëm 15 për qind të vjedhjeve.
Përveç banesave, vjedhjet e rënda
kanë ndodhur edhe në vikend-
shtëpiza, vetura, bodrume, maga-
zina, shitore e objekte të ngjash-
me. Sipas MPB-së, deliktet
pronësore nga viti në vit shënon
rritje, përkundër asaj se veprat tje-
ra penale shënon ulje apo sta-
gnim.

Hulumtimet e MPB-së kanë
konstatuar se vjedhësit me për-
vojë para se të vendosin për
plaçkitjet e një objekti të caktuar,
ata paraprakisht kanë njohuri se
aty ka para ose stoli tjera. Paratë,
stolitë e shtrenjta të arit dhe
argjendit, mallra të ndryshëm e
kështu me radhë janë sendet më të
shpeshta të cilat i vjedhin hajnat.
Mes tjerash, MPB ka bërë të ditur
afatin më të shpeshtë kohor se kur
ndodhin këto vjedhje, me çka del
se nga ora 8 e deri në ora 16 pasdi-

te, janë shënuar vjedhjet më të
shumta që kanë ndodhur.

Hajnat po ashtu kanë metodo-
logji të ndryshme të vjedhjes së
banesave apo shtëpive. Policia
thotë se mënyrat më të zakonta të
bastisjes së shtëpive nga vjedhë-
sit janë ato me përdorimin e forcës
me vegla të përshtatshme për
hapjen e dyerve. Ndërkohë, kur
jemi te hapja e dyerve të blindua-
ra nëpër banesa, policia thekson
se kjo bëhet me disa çelësa, apo-
stafat të dedikuar për këtë veprim-
tari kriminogjene. Rasti i fundit me
shfrytëzimin e këtij lloj çelësit
është regjistruar në lagjen Kisella
Vodë, në të cilën u vodhën rreth 15
mijë euro nga shtëpia e personit
I.I. Të dhënat tjera nga statistika e
fundit e MPB-së, po ashtu tregon
se gjatë tre muajve të parë të viti,
më tepër shtëpi dhe banesa janë
vjedhur në rajonin e Aerodromit,
më pas vijon Qendra, Karposhi,
Çairi, Gazi Baba, Gjorçe Petrovi, Bit
Pazari, Kisella Voda, Draçeva e kë-
shtu me radhë. (O.XH)

RRETH 70 PËR QIND E KRIMIT REALIZOHET NË KRYEQENDËR

Në çdo 4 orë në Shkup vidhet një banesëNga 1 janari i këtij viti e
deri me 31 mars, në të
gjithë territorin e vendit
janë realizuar 700
vjedhje të banesave
(shtëpive). Fatkeqësisht,
mbi 90 për qind e këtyre
rasteve janë regjistruar
në Shkup, gjegjësisht
sipas policisë, në tre
muajt e parë në
kryeqytet kanë ndodhur
483 vjedhje të rënda të
banesave, me çka janë
ngritur 19 kallëzime
penale

KËRKESA PËR NDARJEN E “FORTESA-TARGET” MBETET PEZULLPasi gjykatësja Xheneta
Begtoviq i dëgjoi
argumentet për dhe
kundër vendimit për
ndarjen ose jo të
procesi gjyqësor për
rastin “Fortesa-Target”,
me theks të veçantë për
të akuzuarit Grujoski
dhe Boshkovski, ajo
solli vendim dhe e la të
hapur çështjen e
ndarjes deri ditën e
premten kur edhe
duhet të definohet
çështja e ekstradimit të
këtyre të akuzuarve

Ekstradimi i 
Grujoskit dihet 
të premten

Koha
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6 AKTUALE
Koha, e mërkurë 16 maj, 2018 

Arrestohet i 
kërkuari për vjedhje
Të hënën mbrëma pjesëtarë të Policisë së Tetovës
kanë arrestuar 31 vjeçarin R.A nga fshati Odër, i dë-
nuar me burg prej një viti e 8 muajve për veprën pe-
nale “vjedhje të rëndë”. Pas arrestimit dhe mbajtjes së
shkurtër, të realizuar me urdhër të gjykatës, R.A është
dërguar në burgun e Idrizovës në Shkip për vuajtjen
e dënimit.

Helmohet me 
sedative 28 vjeçarja
Të hënën rreth orës 14 në repartin e urgjencës në Spi-
talin e Gostivarit është sjellur 28 vjeçarja M.Sh e cila
më herët është helmuar gjegjësisht ka konsumuar 12
tableta sedativ. Pas marrjes së ndihmës së parë, në
gjendje të mirë shëndetësore është lëshuar për
mjekim shtëpiak.

Lëndohet 50 vjeçari, 
e kap rryma elektrike
50 vjeçari nga Makedonski Brodi, është vetëlënduar
gjatë kryerjes së punëve. Si i punësuar në firmën nga
Kërçova “Instalacia”, e cila ka qenë e angazhuar nga
EVN Maqedoni, gjatë montimit të kabinave matëse
në një murrë oborri në shtëpinë e një banori nga
fshati Negotinë e Pollogut. Duke vendosur kabllot
elektrike ka shkaktuar kryqëzim të fazave elektrike,
dhe ka marrur lëndime respektivisht djegie në shu-
plakat e të dy duarve. Menjëherë është dërguar në spi-
talin e përgjithshëm në Gostivar për dhënien e
ndihmës mjekësore. Janë kryer hetimet dhe rasti
është duke u zbardhur.

Aksidentohet 
këmbësori nga Tetova
Në bulevardin e Ilindenit të hënën rreth orës 14 veturë
e tipit Audi, me targa të Tetovës, që e ka drejtuar 45
vjeçari L.N nga Tetova ka aksidentuar këmbësorin
74-vjeçar XH.I nga Tetova. Vozitësi ka drejtuar
makinën me ndalesë për vozitje. Këmbësori i lën-
duar me veturën e njëjtë është dërguar në Spitalin Kli-
nik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Janë duke u
vërtetuar shkaqet e aksidentit 

Një autobus goditet 
me gurë
Dy persona nga fshati Hasanbeg, A.J.(18) dhe një 16
vjeçar, dje pasdite me veturë "Pezho 206" me targa të
Kumanovës kanë ndaluar një autobus të NTQ-së me
numër 65 i cili qarkullonte nga Qendra Transportue-
se drejt fshatit Stajkovc. Personat e kanë ndaluar au-
tobusin derisa lëvizte përgjatë rrugës "Alija Avdoviq".
Pasi e kishin ndaluar, kishin dalë nga vetura dhe
kërkuar nga shoferi që t'i hapte dyert. Shoferi kishte
refuzuar, pas çka 16 vjeçari  me gurë theu një pasqyrë
anësore të autobusit. Nga dëmtimi i autobusit, dy
persona ishin ankuar nga lëndimet në pjesën e sh-
pinës, pas çka ishin dërguar në kontroll në Spitalin e
Përgjithshëm të Qytetit. Rasti është paraqitur
menjëherë. Nëpunës policorë dolën në vendin e
ngjarjes dhe i kishin arrestuar personat. Ata në sta-
cion policor kishin deklaruar se e kishin ndaluar au-
tobusin sepse në të kishte tre persona të cilët më
herët i kishin sulmuar ata. Po ndërmerren masa për
zbardhjen e plotë të rastit. (U.H)

KRONIKË

Zejnulla VESELI

Shkup, 15 maj - Edhe pse shteti luan një
rol thelbësor në kontrollimin e çmime-
ve në treg, gjatë 8 muajve të parë të Qe-
verisë aktuale duket qartë se institucio-
net shtetërore nuk duan t’ia dinë fare
për lëvizjen e çmimeve që ndodhën
kohët ë fundit. Rritja e çmimit të deriva-
teve të naftës, sipas ekspertit ekonomik
Besnik Fetai është taksa nga të cilat si
¬çdo herë më të prekurit do të jenë sh-
tresat e varfra. 

EFEKTET DOMINO
"Nëse vazhdohet me rritjen e çmi-

mit të karburanteve edhe gjatë muajve
në vijim atëherë me siguri se do të kemi
ngritje të çmimeve të prodhimeve që
kryesisht varen nga çmimi i naftës por
mund të ketë lëvizje të spirales së in-

flacionit. Nga rritja e çmimit të naftës
më së tepërmi do të goditet sektori buj-
qësor dhe ai transportues dhe pritet që
në muajin në vijim të kemi çmime më
të lartë të produkteve bujqësore, dhe
mu për shkak të çmimit të lartë të naftës
bujqit detyrohen të kultivojnë më pak
prodhime dhe me cilësi më të dobët",
thotë Besnik Fetai, profesor i ekonomi-
së në Universitetin e Evropës Juglindo-
re. 

Ndaj rritjes së çmimit të derivateve
ka reaguar edhe partia opozitare
VMRO-DPMNE duke fajësuar Qeverinë
se "jetën për të gjithë" qytetarët e Maqe-
donisë po e paguajnë më çmime të lar-
ta për shkak të papërgjegjësisë fiskale,
buxhetore dhe politikave ekonomike
dhe kërkojnë nga Qeveria të heqin ak-
cizës për derivatet e naftës. Sepse shte-
ti është ai që më shumti fiton sepse me
rritjen e akcizës në arkën shtetërore
inkason më shumë se 35 denarë për një
litër naftë apo benzinë. Rritja e çmimit
të derivateve të naftës gjatë këtyre 8
muajve sa është në pushtet LSDM-ja
dhe BDI-ja Vlatko Gjorçev deputeti i
VMRO-DPMNE-së shprehet se edhe
njëherë duket Qeveria aktuale nuk
duan t’ia dinë fare për lëvizjen e çmime-
ve që ndodhën kohët ë fundit.

"Le të gjejnë një mënyrë tjetër se si
ta mbushin buxhetin. Letë sjellin inve-
stitorë të huaj apo le të fillojnë ti bëjnë
reale të gjitha premtimet e shumat të
dhëna gjatë fushatës së zgjedhjeve të
parakohshme që u premtuan qytetarë-

ve të Maqedonisë "Jetë për të gjithë"
ndërsa më këto çmime të larta të deri-
vateve të naftës vetëm se e bëjnë jetën
më të vështirë të qytetarëve që njëherit
kanë një impakt edhe më shpenzues
për transportuesit, bujqit si dhe në tërë-
si për ekonominë e vendit", thotë
Gjorçev.

SI KA LËVIZUR ÇMIMI 
I DERIVATEVE TË NAFTËS

Dy vitet e fundit kemi rritje enorme
të çmimit të naftës kur në vitin 2016 një
lirë naftë në Maqedoni shitej për 43 de-
narë. Në janar të vitit 2017 çmimi i një li-
tre naftë u rrit për 17 denarë apo 60 de-
narë për një litër naftë. Ndërkohë me
rritjen e fundit të çmimit të naftës në
muajin maj të këtij viti një litër naftë
tani shitet për 64 denarë apo 73 denarë
një litër benzinë. Sa për ilustrim nëse
një litër naftë në vitin 2016 blihej për 43
denarë atëkohë për 50 litre naftë qyte-
tari paguante 2150 denarë ndërsa sot
për sasinë e njëjtë apo 50 litra naftë pa-
guan 3200 denarë gjegjësisht mbi 1000
denarë i shtohen harxhimet një kryefa-
miljari. Ndërkohë, të dhënat e fundit
ët Entit Shtetëror të Statistikës tregojnë
se pagat mujore të qytetarëve të Ma-
qedonisë po zvogëlohen ndërsa shpen-
zimet për jetë po rriten. Rroga mesata-
re në muajin mars ishte më e vogël për
867 denarë krahasuar me muajin
shkurt apo për 3 për qind ulje të pagës
mesatare që do të thotë se qytetarët je-
tojnë shumë më keq se para një viti. 

SHTRENJTIMI I KARBURANTEVE, PASOJAT

Çmimet trashen,
standardi hollohet!

Ekspertët alarmojnë: nga
rritja e çmimit të naftës më
së tepërmi do të goditet
sektori bujqësor dhe ai i
transportit, kurse në muajin
në vijim pritet të kemi çmime
më të larta të produkteve
bujqësore. Këto shtrenjtime
ndikojnë në taksat nga të
cilat si çdoherë, më të
prekurit do të jenë shtresat
e varfra
Koha



Fisnik PASHOLLI

Shkup, 15 maj - Ekspertët e bujqësisë
përshëndesin plotësimet dhe ndry-
shimet e pesë ligjeve që do të jenë
në favor të përkrahjes së prodhim-
tarisë bujqësore. Megjithatë,sipas
tyre, gjatë përgatitjes së legjislacio-
nit, ato ligje duhet të jenë qartë të
definuara , të thjeshta dhe të saktë-
suara , me qëllim që fermerët nesër
të mos ndeshen me probleme në
praktikimin e tyre të përditshëm.
Këto pesë ligje që pritet të mira-
tohen do të sjellin naftë më të lirë
dhe thjeshtësojnë procedurat për
pagesën e subvencioneve. Bëhet
fjalë për Ligjet për bujqësi dhe zh-
villim rural, për gjueti dhe peshka-
tari, për konsolidimin e tokës bujqë-
sore, dhe ligji për farat dhe fidanet
e bimëve. 

Të gjitha këto ligje që hynë në
fuqi pas shpalljes në fillim të muajit
maj në gazetën zyrtare, pritet të
mbështesin edhe më shumë zhvil-
limin e bujqësisë , si dhe të sjellin
përfitime të ndryshme për bujqit. 

Me ndryshimet dhe plotësimet
e Ligjit për tokën bujqësore, do të
zyrtarizohet vendosja e masës së
kofinancimit të harxhimeve për
blerjen e naftës për mekanizim buj-

qësor. Pritet që mbi 54 mijë ekono-
mi bujqësore që i kanë të eviden-
tuara tokat bujqësore në Regjistrin
e ekonomive bujqësore të Ministri-
së së Bujqësisë, të fitojnë karburant
më të lirë për traktorët dhe makinat
e tjera bujqësore . Me këtë masë të
vlefshme mbi pesë milion euro do
të ulen edhe harxhimet e prodhim-
tarisë bujqësore. 

Një ligj tjetër që do lehtësojë
punën e fermerëve, është edhe anu-
limi i kushtit për borxhet e  pagua-
ra ndaj Drejtorisë për të Ardhura
Publike për fitimin e subvencione-
ve, që në vitet e kaluara ishte penge-
së për pagesën e subvencioneve.
Këto ndryshime kanë një rëndësi të
veçantë për pagesën me kohë të
subvencioneve, siç është edhe page-
sa e ndihmës financiare shtetërore
, për duhanit për vitin 2017, që pritet
të realizohet brenda këtij muaji. Me

shpalljen e në gazetën zyrtare në
fillim të muajit maj të ndryshimeve
të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim ru-
ral, krijohen kushte për pagesën me
kohë të subvencioneve brenda
muajit maj të duhanit.

Bashkimi i tokave bujqësore
gjithashtu paraqet një nga priori-
tetet e Ministrisë së Bujqësisë. Me
ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit
për konsolidimin e tokës bujqëso-
re, do të mundësohet realizim
efikas i tërë procesit të konsolidi-
mit, apo të projektit të filluar në vi-
tet e kaluara të bashkimit të tokës
bujqësore. Gjithashtu, me ndryshi-
met dhe plotësimet e Ligjit për fa-
rat dhe fidanët e bimëve , para-
shikohen ndryshime në aspektin e
prodhimtarisë, tregtisë dhe regji-
strimit të materialeve të farave dhe
fidanëve. Ndryshimet e legjislacio-
nit, ndër të tjerash do të mundë-

sojë mbrojtjen e sortave autoktone
dhe vendore të farave dhe fidanëve
të bimëve. Nga ana tjetër, njohësit
e fushës së bujqësisë thonë se
ndryshimet ligjore në parim , çdo
herë miratohen dhe përgatiten për
të avancuar prodhimtarinë bujqë-
sore dhe për të përkrahur zhvilli-
min rural, por shtojnë se ligjet
duhet të jenë të kapshme për opi-
nionin dhe të lehta për zbatim nga
ana e fermerëve.

“Nuk ka ndonjë dëm nga mira-
timi i legjislacionit , për shkak se të
gjitha ligjet që miratohen në favor
të zhvillimit të bujqësisë në parim
janë të mira, ndërsa ato harmoni-
zohen edhe me legjislacionin e Ba-
shkimit Evropian . Mirëpo duhet
pasur kujdes gjatë zbatimit të tyre
në praktikë, me qëllim që ndryshi-
met dhe plotësimet ligjore të jenë
qartë të definuara , të thjeshta dhe

të saktësuara që të mund fermerët
të kenë dobi maksimale prej tyre“,
thekson Anakiev.

Sipas tij, duhet pasur kujdes
gjatë përgatitjes së legjislacionit në
sferën e agrarit, që të ato të jenë
qartë të definuara , të thjeshta dhe
të saktësuara , me qëllim që fer-
merët nesër të mos ndeshen me
probleme në praktikimin e tyre të
përditshëm.

Ndryshe, hulumtimet e ndry-
shme tregojnë se fermerët dobët i
njohin ligjet që kanë të bëjnë me
veprimtarinë bujqësore. Gati 46 për
qind e bujqve e njohin Ligjin për
bujqësi dhe zhvillim rural , 7 për
qind janë mirë të njohur me këtë
ligj, ndërsa vetëm 3 për qind i zotë-
rojnë shumë mirë vendimet e ndry-
shme ligjore, tregojnë hulumtimet
në teren të koalicionit “Zhvillimi
Rural”.

Urim HASIPI

Tetovë, 15 maj - Zonja Ferihan Ab-
dullahi që jeton në rrugën “Ivo Llol-
la Ribar” në Tetovë, jeton e zhytur
mes varfërisë dhe skamjes. E lënë
në harresë dhe në mëshirë të fatit
me vajzën e saj tremuajshe dhe
burrin e sëmurë që nuk është i aftë
për punë, mes lotëve ajo rrëfen se
ka disa ditë që foshnjën e saj tre-
muajshe - Jehonën e vogël e ush-
qen vetëm me çaj.

"Burrin e kam të sëmurë, vajza
është e sëmurë, nuk kemi nga t'ia
mbajmë. Jetojmë me një ndihmë
sociale prej 2000 denarëve. Burri
nuk është i aftë për punë, kurse
ditët i kemi të numëruara në këtë
banesë, pasi jetojmë me qira”, thotë
ajo. Zonja Ferihan ka mbetur vetëm
me vajzën mes katër mureve të ba-
nesës së ftohtë, e harruar nga sho-
qëria dhe e harruar nga shteti. “Nuk
kemi asnjë ndihmë nga askush, as
të afërm, as shteti, as askush, pran-
daj edhe kërkoj ndihmë nga ata që
kanë mundësi, sepse vajza nuk ka
asgjë për të ngrënë”, thotë Ferihane
Abdullahu. Ajo gjithashtu rrëfen

se në banesën njëdhomëshe, ku po
qëndron aktualisht, do të mund të
qëndrojë edhe për pesë ditë dhe
më pas rrezikon të mbetet në rrugë,
pasi nuk ka të ardhura për të pa-
guar qiranë e banesës për shkak të
gjendjes së rënduar ekonomike,
skamjes dhe mjerimit që ka ka-
pluar familjen e saj. Është Jehona e

vogël tremuajshe është ajo që ka
shtyrë zonjën Abdullahi të bëj apel
për ndihmë, jo për veten, jo për
burrin që është pjesërisht i verbër,
por për vajzën e tyre. “Vajza ka pro-
blem me sytë, burri është në spi-
tal, edhe pesë ditë do të duhet që ta
lëshojmë banesën dhe do të mbe-
temi në rrugë. Me 200 denarë

mbijetoj dhe çka të blej pëepara -
nuk dalin për asgjë. Kam nevojë për
fëmijën sepse e kam harruar ve-
ten”, thotë për KOHA, zonjë Feriha-
ne.

Kjo familje jeton mes katër mu-
reve të ftohta, të cilat japin imazhin
e një jete njerëzore që vetëm e til-
lë nuk mund të quhet, pa kushtet

elementare për një jetë normale,
pa kurrfarë të ardhurash, pa ush-
qim, me një foshnje tremuajshe që
ushqehet vetëm me çaj, por me sh-
presën së një ditë dikush do të
trokas në derën e tyre për t’i dhënë
ndihmën e pakushtëzuar, atë për
të cilën kanë nevojë dhe nuk e
gjetën asnjëherë. “Vajzën e ushqej
vetëm me çaj, sepse bukë nuk kemi.
Tash edhe kur do të dalin në rrugë
nuk e dimë se si do të mbijetojmë.
Janë grumbulluar të gjitha të kë-
qijat me një vend. Pa bukë, pa asnjë
ndihmë, me të sëmurë dhe pa vend
të sigurt për të jetuar”, vazhdon rrë-
fimin e zonja Ferihane. Largohemi
nga familja Abdullahi, e cila sjell
në vëmendje brengën më të
madhe të shoqërisë, varfërinë ek-
streme, atë pamje që ka pikërisht
Tetova tjetër, ajo larg darkave festi-
ve, tavolinave të tejmbushura me
ushqime të bollshme, që jeton
shumë pranë tyre, por larg vë-
mendjes andaj të gjithë ata njerëz
human, shoqata bamirëse që duan
të ndihmojnë këtë familje varësisht
mundësive që kanë, le të paraqiten
në numrin e telefonit 071-921-499. 

EKSPERTËT KËRKOJNË LEGJISLACION TË RI PËR BUJQËSINË

Ligje të kapshme për fermerët 

Ekspertët e bujqësisë
përshëndesin plotësimet
dhe ndryshimet e pesë
ligjeve bujqësore në favor
të përkrahjes së
prodhimtarisë bujqësore
dhe ata duhet të jenë të
kapshëm për opinionin
dhe të lehtë për zbatim
nga ana e fermerëve

APEL PËR NDIHMË

Jehona tremuajshe tre ditë pa bukë 
“Vajzën e ushqej vetëm
me çaj, sepse bukë nuk
kemi. Tash edhe kur do
të dalin në rrugë nuk e

dimë se si do të
mbijetojmë. Janë

grumbulluar të gjitha të
këqijat me një vend. Pa
bukë, pa asnjë ndihmë,

me të sëmurë dhe pa
vend të sigurt për të
jetuar”, thotë zonja

Ferihane me Jehonën
tremuajshe në krah
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Koha, e mërkurë 16 maj, 2018 

 
Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 

145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pëlqimit për punësim nga Ministria e financave nr. 
18-4550/2 të datës 25.04..2018 dhe Vendimin për punësim të punëtorëve shëndetësor nr. 04-204/1 të datës 14.05.2018 
nga UD Drejtori, IPSH Spitali special për sëmundje të mushkërive dhe TBC Leshok publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të punëtorëve shëndetësor 

1 (një) doktor të medicinës specialist i radiodiagnostikës dhe 1 (një) doktor të medicinës specialit të mjekësisë 
interne për kohë të pacaktuar  

 
1. IPSH Spitali special për sëmundje të mushkërive dhe TBC Leshok publikon shpallje për punësim të punëtorëve 
shëndetësor për kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim  
 - 1 (një) doktor të medicinës specialist i radiodiagnostikës për kohë të pacaktuar  
 - 1 (një) doktor të medicinës specialit të mjekësisë interne 
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për realizim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 
3. Krahas kushteve të për përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme 
në vijim: 
 
Për vendin e punës doktor të medicinës specialist i radiodiagnostikës:  
- Arsim sipëror të mbaruar (VII/1) – Fakulteti i mjekësisë me 240 SETK, dhe specializim për radiodiagnostikë, 
- Provim të dhënë profesional  
- Licencë për punë  
- Njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge ose gjermane)  
 

- Me përvojë pune prej _10____vjet. 
Për vendin e punës doktor të medicinës specialist i mjekësisë interne: 
- Arsim sipëror të mbaruar (VII/1) – Fakulteti i mjekësisë me 240 SETK, dhe specializim për mjekësi interne , 
- Provim të dhënë profesional 
- Licencë për punë 
- Njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge ose gjermane) 
- Njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 
- me përvojë pune prej 10 vjet  
 
4. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për vendin e punës doktor të medicinës specialist i radiodiagnostikës 
dhe doktor të medicinës specialist i mjekësisë interne obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Vërtetim për stazh të punës  
- 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 ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës në origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 
-  Diplomë për Fakultet të mjekësisë të mbaruar,   
- Certifikatë për provim të dhënë specializimi për specializimin e radiodiagnostikës, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Dëshmi për njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge ose gjermane) 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
 
5. Orari i punës është me ndërrime me 8 orë në ditë të orarit të punës, 40 orë në javë orar pune, mesatarisht bnë vit. 
Shuma në të holla e pagesës fillestare do të paguhet në pajtim me marrëveshjen kolektive për veprimtari shëndetësore – 
neto shuma 32.978 denarë.  
6. Kandidatët do të japin provimin kualifikues edhe atë test profesional dhe test për njohje të gjuhës së huaj. 
7. Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 7 (shtatë) ditë pune nga dita e publikimit  
 
8. Pas përzgjedhjes preliminare të kandidatëve në bazë të dokumenteve të arritura do të realizohet përzgjedhje e 
kandidatit në pajtim me nenin 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore. 
 
9. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit 
për përzgjedhje të kandidatëve.  
 
10. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm dhe telefoni për kontakt, të dorëzohet në IPSH Spitali special për 
sëmundje të mushkërive dhe TBC Leshok në rr. 101 pn, përmes postës ose në arkivin e IPSH Spitali special për 
sëmundje të mushkërive dhe TBC Leshok, ndërsa me shenjë për Shpallje publike për punësim,  në periudhë prej ora 
7:00 deri në ora 15:00. 

      IPSH Spitali special për sëmundje të mushkërive  
dhe TBC Leshok 

 Në bazë të nenit 38 dhe nenit 39 të Ligjit për veprimtari hulumtuese shkencore Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë 46/2008; 103/2008; 24/2011, 80/2012; 24/2013; 147/2013 dhe 41/2014), nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie 
pune Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/2014, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16 dhe Rregullores për 
sistematizim të vendeve të punës në IPSH Instituti i Historisë Nacionale – Shkup, IPSH Instituti i Historisë Nacionale 
shpall  

 
KONKURS  

Për zgjedhje në thirrje për bashkëpunëtor: asistent i ri-hulumtues dhe asistent hulumtues dhe krijimin e 
marrëdhënies për punë në Sektorin për Historinë e Maqedonisë në kohën e sundimit osmano-turk në IPSH Instituti i 
Historisë Nacionale  
1. Zgjedhje në thirrje bashkëpunëtor të 1 (një) asistenti të ri-hulumtues dhe asistent –hulumtues në Sektorin për 
Historinë e Maqedonisë në kohën e sundimit osmano-turk. 
1.1. Kandidatët për zgjedhje në thirrjen asistent i ri hulumtues duhet t’i plotësojë kushtet e veçanta dhe të përgjithshme të 
përcaktuara në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IPSH Instituti i Historisë Nacionale-Shkup, të 
kategorisë B, niveli B2. 
1.2. Kushtet e veçanta: 
-niveli i kualifikimit VII sipas kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe arritjen e më së paku të 240 kredive sipas 
EKTC ose kryerjen e shkallës VII/1,  
1.3. Kushtet shtesë: 
-  njohje aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
- nota mesatare e suksesit më së paku 8,00, 
- njohje e gjuhës turke dhe asaj osmano-turke, 
- të tregojë aftësi për hulumtime shkencore.    
2. Zgjedhje në thirrje bashkëpunëtor të 2 (dy) asistentëve –hulumtues në Sektorin për Historinë e Maqedonisë në kohën e 
sundimit osmano-turk. 
2.1. Kandidatët për zgjedhje në thirrjen asistent hulumtues duhet t’i plotësojë kushtet e veçanta dhe të përgjithshme të 
përcaktuara në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IPSH Instituti i Historisë Nacionale-Shkup, të 
kategorisë B, niveli B2. 
1.2. Kushtet e veçanta: 
-niveli i kualifikimit VII sipas kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe arritjen e më së paku të 300 kredive sipas 
EKTC ose kryerjen e shkallës VII/2,  
 
1.3. Kushtet shtesë: 
-  njohje aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
- njohje e gjuhës turke dhe asaj osmano-turke, 
- nota mesatare e suksesit më së paku 8,50, 
- punime të publikuara dhe rezultate të arritura në hulumtime shkencore.  
 
1 dhe 2. Kushtet e përgjithshme: 
 
-të jenë nënshtetas të Republikës së Maqedonisë, 
-të kenë njohje aktive të gjuhës maqedonase, 
-të jenë të moshës madhore, 
-të kenë gjendje të mirë shëndetësore për vendin e punës dhe 
-të mos kenë vendim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e veprimtarisë dhe obligimeve profesionale. 
 
3. Kandidatët që aplikojnë për zgjedhje në thirrjet bashkëpunëtor asistent i ri hulumtues dhe asistent-hulumtues, duhet 
që fletëparaqitjes t’i bashkëngjisin dokumentet vijuese: 
1. Fletëparaqitje, 
2. Biografi e shkurtër dhe bibliografi,  
3. Vërtetim për kryerjen e studimeve të shkallës VII/1 për thirrjen bashkëpunëtor asistent i ri-hulumtues dhe vërtetim për 
kryerjen e studimeve të shkallës VII/2 për thirrjen bashkëpunëtor asistent-hulumtues në origjinal apo kopje të vërtetuar 
në noter 
4. Vërtetim për provimet e dhëna në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve 
5. Vërtetim për njohjen e gjuhëve (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
6. Vërtetim për njohjen e gjuhës turke dhe osmano-turke 
7. Vërtetim për shtetësi, jo më të vjetër se 6 muaj, në origjinal apo kopje të vërtetuar në noter 
 
4. Orari i punës dhe rroga: 
- Orari ditor nga ora 08:30 deri më 16:30 
- Orari javor 40 orë pune (nga e hëna deri të premten) 
- Rroga neto: asistent i ri –hulumtues: 21.014 denarë, asistent-hulumtues: 21.647 denarë. 
 
5. Konkursi zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e shpalljes. Zgjedhja bëhet sipas afatit të paraparë në nenin 38 të Ligjit për 
veprimtari hulumtuese (deri në 6 muaj nga dita e shpalljes së konkursit). 
  
6. Dokumentet dorëzohen në IPSH Instituti i Historisë Nacionale, rr. Gligor Prliçev nr. 3 Shkup. 

 
IPSH Instituti i Historisë Nacionale 

KOMUNA E GOSTIVARIT 

 

GOST VAR BELED YES  

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 
tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406

 
 
Nr. 18-577/5 
10.05.2018 vit 
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 juridik se për Projektin Arkitektonik-Urbanistik për parcelën 
ndërtuese –V.27.1 nga PDU për bllok 27 për KK Gostivar-1 me dedikim E2 -Komuna e Gostivarit 
Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizim e :  

PREZENTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 Për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për parcelën ndërtuese –V.27.1 nga PDU për bllok 
27 për KK Gostivar-1 me dedikim E2 -Komuna e Gostivarit me përfshirje projektuese prej 
3375,73m2 kufizohet me: 
 

  - Nga ana veriore me Parcela Ndërtuese V.27.2 
  
  -Nga ana jugore me rrugën nr.”5” 
  

- Nga ana lindore me hekurudhë 
 

- Në anën perëndimore në rrugën nr.”3” 
 
 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në sallën e 
Këshillit të Komunës së Gostivarit me dt. 18.05.2018 (e premte) në ora 13.00 
 
 Projekti Arkitektonik-Urbanistik (PAU për parcelën ndërtuese –V. 27.1 nga PDU për bllok 27 për 
KK Gostivar-1 me dedikim E2 -Komuna e Gostivarit do të ekspozohet në lokalet e Komunës së 
Gostivarit që zgjatë 5 ditë pune prej 21.05.2018 vit deri 25.05.2018 vit. 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 mund të parashtrojnë 
vërejtjet me shkrim në fletët anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit e 
– urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari  

 

 
 
 

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR LIDERË TË RINJ 
Prej 20 gusht deri më 31 gusht 2018, Ohër   

 
  Frymëzim dhe zhvillim të liderëve të rinj shumë të suksesshëm     

 
Inspiring and Developing Exceptional Young Leaders 

 
NËN PATRONATIN E  

Presidentit të Republikës së Maqedonisë H.E. Dr. Gjorge Ivanov 
 
Programi u dedikohet të rinjve me arsim të lartë, të cilët kanë dëshirë që përmes aftësive udhëheqëse të tyre të 

kontribuojnë në zhvillimin pozitiv të mjedisit dhe shoqërisë ku ata jetojnë dhe punojnë. 
 

Programi përmban ligjërata dhe ushtrime praktike për lidership prej  ligjëruesve eminent nga vendi dhe jashtë 
me fokus në zhvillimin 

e aftësive sipërmarrëse, klimën e biznesit dhe konkurrencën. 
 

  Ligjëratat do të zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe angleze. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Të 
drejtë pjesëmarrjeje do të kenë të gjithë personat nga Republika e Maqedonisë si dhe fëmijët e mërgimtarëve 
tanë që jetojnë jashtë shtetit. Shpenzimet e akomodimit do të jenë të mbuluara nga ana e organizatorëve. 

 
Kushtet për konkurrim: 

 
 Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës angleze 
 Nota mesatare e suksesit nga arsimimi i lartë (deridiplomik) të jetë mbi ose  8.5 (ose ekuivalente mbi 

bazën e sistemit maqedonas të vlerësimit të diplomës jashtë shtetit) do të llogaritet si përparësi  
 Përvoja e punës minimum një vjet do të konsiderohet si përparësi. 

 
Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

 
 Dy rekomandime nga organizata e juaj, ndërmarrja apo fakulteti.   
 Dëshmi të nivelit të lartë për  njohjen e gjuhës angleze.  
 Kopje nga certifikata e provimeve të dhëna, ku dëshmohet nota mesatare.  
 Biografi  
 Letër e shkurtë motivimi 

 
Aplikacioni i kompletuar të dërgohet me postë deri më 23 Maj 2018 në adresën që vijon: 

 

 
 
 

       
 
 

       
Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë  

„Vila Vodno“  
(Komisioni për „Edukim ndërkombëtarë për liderë të rinj“) 

 
Rr.Aco Karamanov 33A 
1000, Shkup, Maqedoni



Shkup, 15 maj - Ashtu si besimtarët musli-
manë në mbarë botën, edhe ata në vendin
e Ballkanit përgatiten për muajin e shenjtë
të Ramazanit, gjatë të cilit do të agjërojnë
nga koha e agimit deri në perëndimin e diel-
lit. Besimtarët muslimanë të vendeve të Bal-
lkanit për kohën e Ramazanit do të agjë-
rojnë rreth 17 orë në ditë. Besimtarët
muslimanë në Maqedoni, restorantet dhe
shitoret, disa ditë para fillimit të muajit të
Ramazanit filluan përgatitjet për agjërim.
Pamjet e Anadolu Agency (AA) dëshmojnë
se lëvizshmëria e qytetarëve muslimanë
nëpër tregjet e kryeqytetit të Maqedonisë,
Shkup, është dukshëm më intensive, ndër-
sa shitësit tashmë janë furnizuar me më
shumë produkte të cilat muslimanët i për-
dorin për përgatitjen e iftarit. Përveç tregje-
ve, edhe xhamitë e kryeqytetit janë tashmë
gati për këtë muaj të shenjtë. Po ashtu, sikur-
se çdo vit, në Shkup pritet të organizohen if-
tare falas për nevojtarët dhe personat që
nuk mund të arrijnë iftarin në shtëpitë e
tyre për arsye të ndryshme.

SHQIPËRI
Në prag të fillimit të muajt të Ramaza-

nit, edhe besimtarët muslimanë në Shqipë-
ri prej disa ditësh kanë filluar përgatitjet për
të pritur muajin e shenjtë, ku përfshihet
edhe blerja e produkteve. Në Tiranë dhe në
qytete të tjera të vendit, ashtu si çdo vit, treg-
tarët kanë marrë masat për të siguruar pro-
duktet e ndryshme që kërkohen nga qyte-
tarët shqiptarë në prag dhe gjatë muajit të
Ramazanit, duke filluar nga ato ushqimore.
Në ditët e fundit, tregjet në Tiranë janë më
të frekuentuara, ku qytetarët blejnë pro-
duktet për përgatitjet rreth muajit të Ra-
mazanit. Gjithashtu, edhe nëpër dyqane qy-
tetarët bëjnë furnizimet e nevojshme. Tregu
"Pazari i Ri" në Tiranë në ditët e fundit është
më i frekuentuar nga qytetarët, të cilët pa-
varësisht gjendjes së tyre ekonomike blejnë
produktet e nevojshme për Ramazan.

Ndërkohë, përgatitje bëhen edhe në
xhamitë e vendit, në pritje për namazin e
parë të teravisë. Nga ana tjetër, në fillim të
muajt të Ramazanit dhe gjatë tij, shoqata të
ndryshme u gjenden pranë besimtarëve
muslimanë në Shqipëri duke i ndihmuar
me pako ushqimore, si dhe organizimin e if-
tareve.

KOSOVË
Edhe në kryeqytetin e Kosovës, Prish-

tinë, janë duke vazhduar përgatitjet për
muajin e shenjtë të Ramazanit, ku qytetarët
kanë filluar t’i frekuentojnë edhe tregjet e
qytetit. “Tregu i gjelbër” i kryeqytetit është
njëri nga tregjet që mbushet me besimtarë

muslimanë, të cilët i kompletojnë tryezat e
tyre për Ramazan me hurma, llokuma,
pemë dhe perime për përgatitjen e iftareve.

Në Xhaminë e Madhe - Fatih Sulltan
Mehmet të Prishtinës kanë përfunduar për-
gatitjet dhe pastrimi i kësaj xhamie për na-
mazin e parë të teravisë. Ndërkaq, edhe për-
gatitjet e Fondacionit Eyüp Sultan nga
Stambolli i cili tash e disa vite me radhë hap
tendën e iftarit për nevojtarët, janë në për-
fundim e sipër. Punëtorët janë duke nxituar
që cdo gjë të jetë gati për iftarin e parë në
këtë tendë të madhe e cila ndodhet në pla-
tonë e “Pallatit të Rinisë” në qendër të Prish-
tinës. Në këtë tendë, e cila mbetet e hapur
gjatë tërë muajit të Ramazanit, vitin e kaluar
janë shërbyer një mijë deri në një mijë e
500 iftare në ditë. Sa i përket restoranteve të
kryeqytetit, ato kanë filluar me përshtatjen
e menyve të tyre për këtë muaj, ku do të
shërbejnë iftarin me lloje të ndryshme të
ushqimeve.

BESIMTARËT MUSLIMANË TË BALLKANIT

Besimtarët muslimanë në Maqeoni,
Shqipëri dhe Kosovë, kanë filluar
përgatitjet e tyre në prag të muajit të
Ramazanit, gjatë të cilit ata do të
agjërojnë rreth 17 orë në ditë

Gati për 
muajin e shenjtë 
të Ramazanit

Përveç tregjeve, edhe xhamitë e
kryeqytetit janë tashmë gati për

këtë muaj të shenjtë

Pazari i Ri në Tiranë në ditët e fundit
është më i frekuentuar nga qytetarët, të

cilët pavarësisht gjendjes së tyre
ekonomike blejnë produktet e

nevojshme për Ramazan
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Avziu emërohet 
Dekan i Juridikut
Tetovë, 15 maj - Qebir Avziu nga Piroku i Te-
tovës, profesor i Fakultetit Juridik, është emë-
ruar Dekan i këtij Fakulteti në Universitetin e
Tetovës. Avziu, që nga viti 2012 në UT ligjëron
lëndët Kriminalistika, Terrorizmi dhe Krimi i
Organizuar, ndërkohë që njihet si ndër profe-
sorët më të mirë të Juridikut të Tetovës. Para
se të fillonte në UT, Qebir Avziu ka punuar si
ekspert në departamente të ndryshme të Mi-
nistrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa ka
ligjëruar edhe në disa universitete private si
në vend, ashtu edhe jashtë Maqedonisë. Stu-
dentët e profesor Avziut dhe profesoreshës
Arta Bilalli të UT-së së fundmi zunë vendin e
parë në garat shtetërore, ku morën pjesë stu-
dentët e të gjitha fakulteteve juridike në Ma-
qedoni, ndërsa garat ishin organizuar nga
faktori ndërkombëtar në vend. Edhe stu-
dentët e Jurudikut të UT-së e kanë përshënde-
tur vendimin e rektorit Vullnet Ameti që pro-
fesor Avziu të jetë Dekan, pasi siç kanë
shkruara studentët, Juridiku i UT-së sigurisht
se do të ketë progres dhe ngritje të cilësisë së
dijeve në UT.

Shkup, 15 maj - Është e palejueshme që në
kryeqytetin e një vendi evropian, në Shku-
pin evropian për të cilin angazhohemi të
gjithë, të kemi njerëz të cilët në mënyrë jo-
ligjore shesin mallra, jashtë çdo rregulli ju-
ridik. Këtë dje e kumtoi kryetari i Qytetit të
Shkupit, Petre Shilegov, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve për protestën e
shitësve ilegalë në Bit Pazar. "Vetëm në Bit
Pazar për momentin ka 500 subjekte, 500
njerëz të cilët paguajnë rregullisht edhe
taksa për tezgat edhe tatime ndaj shtetit,
Është e palejueshme që për shkak të 20 apo
30 shitësve ilegalë të cilët kanë mundësi të
legalizohen dhe u janë ofruar edhe nga
aspekti social benefite të caktuara, të sil-
len në mënyrë në të cilën sillen", tha Shile-
gov pas nënshkrimit të letrës për qëllime
me Ministrinë e Kulturës për financim të
përbashkët të Sallës universale. Përkujtoi
se afati i parë që e kanë caktuar është 5 pril-
li, ndërsa një muaj e kanë zgjatur për shkak
të bisedimeve dhe negociatave me ta që në
fund. siç tha. të bindemi se duhet të hyjnë.
"Është e dukshme se nuk dëshirojnë ta
bëjnë atë. Zgjedhja është e tyre, ende është
i hapur opsioni të hyjnë në treg, ndërsa Qy-
teti i Shkupit së bashku me "Skopski pazar"
dy muaj t'i shlyejë shpenzimet për hyrjen e
tyre për tezga", tha Shilegov.

Nuk do lejojmë shitësit 
e paligjshëm në rrugë
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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DH
jetë vite ka-
luan, nga Sa-
miti i NATO-s
në Bukuresht,

që kur Maqedonia nuk arriti t i ba-
shkohet Aleancës Veri- Atlantike.
Dekada post- Bukuresht, do mbe-
tet një nga periudhat më kritike
që nga pavarësimi i saj shtetëror.
Mos-anëtarësimi i Maqedonisë në
Samitin e NATO-s me 2008, krijoi
jo vetëm dëshpërim kolektiv, por
gati sa nuk ndryshoi edhe objekti-
vin strategjik të vendit. Pas këtij
samiti, qeveritarët vendor, do tho-
shin se "anëtarësimi në NATO,
është një nga alternativat"; për
dallim që para Bukureshtit, domi-
nonte thënia - e vetmja alterna-
tivë. 

SINDROMI POST-BUKURESHT
Loja e madhe për bllokimin e

Maqedonisë në NATO, nuk ishte
as e çastit e as e rastësishme. Emri
i shtetit, ishte më tepër shkas se
sa shkak. Vetoja greke ishte vetëm
arsyeja nominale, por realisht, qe
pjesë e planit më të thellë stra-
tegjik. Këtë e kishte paralajmëruar
që atëherë, qendra e respektuar
për analiza strategjike ECFR me
vlerësimin e saj për: "Kalin Trojan
në NATO". Efektet e para të këtij
plani bllokues, filluan të vërehen
pas Bukureshtit: NATO nuk shihej
më si prioritet strategjik. Siç që
nuk ishte, as për fqiun verior. Deri
me 27 prill të vitit të kaluar, sy-
nohej që korridori strategjik që
lidh Europën Qendrore me Me-
sdheun -përmes Serbisë dhe Ma-
qedonisë - të mbahej jashtë
NATO-s. Madje edhe sot, përk-
rahësit e jashtëm të establish-
mentit të mëparshëm, ende e "kë-
shillojnë" vendin që të mos i
bashkohet NATO-s.

Fatmirësisht, qeveria e re nuk
përfilli "këshillat" e tilla dhe tash e
një vit, ri-ktheu fjalinë gati të har-
ruar në dhjetë vitet e fundit se:
NATO mbetet prioritet i vetëm
strategjik. Ky rikthim qeveritar
euro-atlantik, duket se ri-ktheu
edhe disponimin qytetar pro-
NATO. Nëse për dhjetë vitet e fun-
dit, mbështetja për anëtarësimin e
vendit në NATO ishte përgjy-
smuar, në vitin e fundit ajo ri-
ktheu përkrahjen prej rreth 80%.
Sindromi post- Bukuresht i fryrë
me fake neës të ish makinerisë
propaganduese e kishte bërë të
veten. Analiza e të dhënave nga
hulumtimet e opinionit publik

gjatë asaj dekade, dëshmonte dal-
limin ndër-etnik ndaj NATO-s.
Para samitit të NATO-s në Bukure-
sht, të gjithë qytetarët e Repu-
blikës së Maqedonisë- pa dallim
etnie- ishin në unison me për-
qindjen absolute: pro anëtarësi-
mit. Pas këtij samiti, filloi diferen-
cimi kombëtar ndaj këtij
përcaktimi strategjik, sidomos pas
fushatës zyrtare anti- NATO. 

Porosia që i servirej qytetarëve
nga spini ish qeveritar, ishte e qartë:
NATO nuk na donë, andaj duhet
gjet alternativë tjetër strategjike.
Përpjekja e imitimit të modelit ku-
shtetues serb- për orientim verilin-
dor- karshi atij veriperëndimor; nga
vendi pesë herë më i vogël, ishte
grotesk. Imituesit vendor të mode-
lit të fqiut verior, kishin harruar se
menjëherë pas Samitit të Bukure-
shtit, me SHBA kishin nënshkruar
Partneritet Strategjik. Për dallim
nga të imiturit verior, që kishin
partneritet strategjik me Rusinë. Të
njëjtit prijës të fushatës anti bom-
bardimeve të NATO-s kundër Ser-
bisë, që në vitin 1999, kishin djegur
edhe Ambasadën Amerikane në
Shkup, ishin ideologët edhe të pro-
pagandës kundër NATO edhe në
dekadën e fundit.

SHPËLARJA E TRURIT:
ANTI-NATO

Kjo fushatë "patriotike" anti -
NATO, nuk qe pa efekt në
lëkundjen e përcaktimit strategjik;
së paku tek maqedonasit. Shqip-
tarët, ndërkaq edhe pas Bukuresh-
tit, mbetën pro- NATO-s. Ajo që bie
në sy nga anketat e atyre viteve,
është mos-përputhja e akuzave
propaganduese kundër shqiptarë-
ve, me përcaktimin e tyre pro
NATO-s. Dr. Spinët kishin sajuar
stereotipin për shqiptarët si: "se-
paratistë" e "secesionistë"; se "duan
ta ndajnë Maqedoninë"; se "janë
kundër integritetit territorial dhe
sovranitetit te Republikës së Ma-
qedonisë"; e të ngjashme. Pra
shkurt, se nuk e duan Maqedoninë
në këta kufi ekzistues, por synojnë
një "Shqipëri të Madhe". Ndërkaq,
rezultatet e hulumtimeve të opi-
nionit publik, dëshmonin krejtësi-
sht të kundërtën. Qytetarët e Ma-
qedonisë të përkatësisë shqiptare,
si para ashtu edhe pas Bukureshtit,
kishin një konstantë të palëkun-
dur me përqindjen më të lartë në
vend - pro anëtarësimit të vendit
në NATO. Ndërkaq, te bashkë-qy-
tetarët e tyre maqedonas- pas
2008, kjo përqindje deri dje gati

absolute- filloi të binte; shkaku i
shpëlarjes së trurit nga fushata
anti-NATO.

SFIDAT E PËRSËRITJES SË
BUKURESHTIT NË STRASBURG

Si të shpjegohet, atëherë para-
doksi që këta të akuzuar si
"shkatërrues të shtetit", mbeten
mbrojtësit e shtetit- nën mburojën
e NATO-s? Shqiptarët, pra që
qenkan për "ndarjen e shtetit",
njëkohësisht dilnin mbështetësit
më të mëdhenj të NATO-s, që ga-
ranton kufijtë shtetëror të vendit! 

Anëtarësimi në NATO nënkup-
ton siguri, garantim të integritetit
territorial dhe të sovranitetit të
anëtarit të tij. Neni 5 i Traktatit të
Aleancës Veri-Atlantike (1949)
është shumë i qartë: sulmi ndaj një
shteti anëtar është sulm ndaj
NATO-s. Me fjalë të tjera, me anë-
tarësimin e Maqedonisë në NATO,
përfundojnë skenarët për ndarjen
e saj dhe tërheqjen e kufijve të rinj
rajonal.

Po të ishin shqiptarët, ashtu siç
i prezantonte propaganda e kaluar
dhjetëvjeçare, "anti-shtetëror", pse
atëherë ata dalin gjithnjë mbësh-
tetësit më të mëdhenj të NATO-s,
nëse kjo e fundit nuk do lejonte

Dy muaj para samitit të
Aleancës Veri- Atlantike,
maratona negociatore
dekadëshe për emrin, po
shkon drejtë përmbylljes.
Në dekadën e fundit, nga
shpëlarja e trurit përmes
propagandës qeveritare,
gati se nuk ndryshoi
përcaktimi strategjik i
vendit. Nga dashuria e
madhe për kombin, u
rrezikua shteti. Suficiti
etnik, krijoi deficit etatik,
kurse hiper-nacionalizmi,
dobësoi atdhetarinë. Pas
27 prillit, u kuptua se NATO
mbetet kodi patriotik: si
për maqedonasit, ( sepse
vetëm brenda tij
garantohet ekzistenca
shtetërore); ashtu edhe
për shqiptarët,( se ky shtet,
nuk do të rrëshqasë jashtë
sferës Euro- Atlantike) 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

NATO si kod patriotik Nga 
Blerim REKA
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shpërbërjen shtetërore? Ndërkaq, që po atë periudhë, për-
qindja pro- NATO tek maqedonasit, gati se ishte zhdukur!
Dekada e fundit, pra, krijoi situatën paradoksale ku dashuria
e tepërt për kombin, filloi ta rrezikojë shtetin. Suficiti etnik,
krijoi deficit etatik, kurse hiper-nacionalizmi, dobësoi atdhe-
tarinë. Vetëm para një viti, më në fund u kuptua se si për ma-
qedonasit, ashtu edhe shqiptarët, NATO mbetet kod patrio-
tik. Për të parët, sepse vetëm anëtarësimi në NATO, garanton
ekzistencën shtetërore. Për të dytët, se ky shtet, nuk do të
rrëshqasë jashtë sferës Euro- Atlantike. Për maqedonasit- sh-
tet në kufijtë ekzistues; për shqiptarët, ndërkaq afrimi me
bashkëkombasit e tyre nga tri shtetet tjera pro- NATO. 

ANËTARËSIMI NË NATO: NGJITËSI NDËRETNIK 
Anëtarësimi në NATO, mbetet ngjitësi ndër-etnik brenda

shtetit. Madje, preventiv kundër çdo befasie strategjike. Nëse
dy muaj para samitit të Strasburgut u tejkalua ndarja inter-
etnike në raport me NATO-n; në dy muajt e fundit para tubi-
mit më të lartë të NATO-s duhet tejkaluar edhe ndarja e fun-
dit-ajo intra-etnike. Opozita maqedonase, duhet ta kuptoj se
vazhdimi i tregimit të dekadës së fundit: anti-NATO, nuk
mund të shitet më tek qytetarët. Anëtarësimi në NATO pre-
supozon konsens gjithë-shoqëror, si ndër-etnik po aq edhe
ndër-partiak. Pa këtë nuk mund të arrihet konsensusi për çë-
shtjen e emrit dhe rrjedhimisht as viza për NATO.

Hyrja në NATO nënkupton mbylljen e kontestit
shumëvjeçar me Greqinë, për gjetjen e zgjidhjes së pranue-
shme për emrin e Maqedonisë. Shqiptarët, duke mos dashur
të keqkuptohen nga bashkëkombësit maqedonas, tërë këto
vite u përmbajtën dhe mbetën anësh procesit. Jo sepse, për
një e tretën e popullatës së vendit, nuk është e rëndësishme,
se si do të quhet shteti- ku ata janë autokton, por, sepse ne-
gociatat ia lanë maqedonasve, e cila emrin shtetëror e përje-
ton si çështje identitare. Thjeshtë, shqiptarët në përplasjen
dyshe për pronësinë historike të Lekës së Madh, nuk deshën
të kyçen si palë e tretë, me pretendimin për origjinën e tij ili-
re. Po aq sa shqiptarët dëshmuan konstruktivitet për çështjen
e emrit, po aq edhe opozita maqedonase duhet të ngritet
mbi partinë, në emër të ardhmërisë së vendit dhe jo të shndër-
rohet në bllokues të procesit. Gjatë gati tri dekadave të kësaj
maratone negociuese, asnjë shqiptarë nuk qe përfshirë në
këtë proces. Askush nuk din se çka negociohet me Athinën, se-
pse negociatat sensitive për emrin, mbeten të mbyllura, sigu-
risht për ta ruajtur seriozitetin e procesit. Por shqiptarët nuk
kërcënuan se për shkak të këtij mos-informimi, do e bllokojnë
tërë procesin- siç paralajmëroi këto ditë fatkeqësisht, opozi-
ta maqedonase.

Tash e një vit qeveria e re po përpiqet që me mbylljen e kë-
tij kontesti me fqiun jugor, të eliminoj pengesën e fundit
para samitit të NATO-s, e vetëdijshme për rrezikun se nëse në
Strasburg përsëritet Bukureshti, Maqedonia nuk do të jetë ajo
çfarë është. Dhe parashikimet qeveritare nuk janë larg reales. 

Ikja edhe të një treni veri-atlantik kësaj vere, do shtyj
ardhjen e të riut- për së paku dy vite tjera. Jo vetëm se sami-
ti i radhës është me 2020, por edhe se më 2019, në Maqedo-
ni e Greqi do ketë zgjedhje Presidenciale dhe Parlamentare,
kurse në BE për Parlamentin Europian. Pa përmendur këtu tri
probleme botërore që në vitet në vijim, do preokupojnë
agjendat e mëdha ndërkombëtare: Siria, Irani dhe Ukraina.
Skenari pas një Jo-je të re në Strasburg, nuk duket aspak op-
timist: deziluzionizim i ri, pakënaqësi kolektive, forcimi i ten-
dencave anti perëndimore, shtimi i anti Euro-Atlantizmit, fu-
qizimi i partive nacionaliste dhe gjithsesi zgjedhje të reja
dhe sërish jo-stabilitet politik. Pra pikërisht, një skenar i pa-
rapëlqyer - si ai i 27 prillit të vitit të kaluar- dhe një rikthim në
dekadën e humbur post- Bukuresht. 

Nëse në Strasburg, përsëritet Bukureshti, Maqedoninë e
pret një periudhë me shumë të panjohura. Mbetja jashtë
NATO-s edhe për një kohë, hap sfida të pa-parashikueshme.
Një shtet i vogël dhe i brishtë shumë-etnik, i kontestuar nga
fqinjët si: emër, etni, shtetësi, e kishë; kërcënohet seriozisht -
po të mbetej jashta Aleancës Veri- Atlantike. Fundja, nëse
gjatë dekadës së fundit çereku i popullatës braktisi vendin, çka
mund të presim edhe pas një Jo–je të re në Strasburg? Mos-
marrja e datës për fillim negociatash anëtarësuese me BE-në
edhe mund të kaloj pa pasoja për sigurinë e shtetit. Mos- anë-
tarësimi në NATO, gjithsesi se jo. Prandaj nuk duhet lejuar re-
prizimin e Bukureshtit edhe në Strasburg.

(Autori është kolumnist i rregullt i gazetës KOHA)

K
a pesë muaj, nuk po nda-
len spekulimet pro dhe
kundër ligjit të gjuhëve,
konkretisht për miratimin

e Ligjit për përdorimin e gjuhëve,
por albanofobistët prore nuk pu-
shojnë së shkruari negativisht. Ato
friksha, e tendencioz, miratimin e
këtij ligji, e trajtojnë si antikushte-
tues dhe antiligjor, se gjoja mirati-
mi i tij, vendit do ti shkaktoj pasoja,
nëse me të vërtetë miratohet,por,
gjë e tillë nuk është e vërtet. Ligji
për gjuhët pati jehonë pozitive e
mbështetje juridike, u argumentua
me ide faktike nga shumë juristë,
analist, ambasadorë tanët dhe të
huaj. Ky Ligj i gjuhëve, u votua vul-
lnetarisht dhe me dinjitet nga vetë
shumica e deputetëve të Maqedoni-
së, me votim me shumicë, i bazuar
në argumentin se është më se i ne-
vojshëm dhe i natyrshëm të mira-
tohet, bile nga komplotet e bëra,ai
u votua sërish nga Kuvendi i RM-së.
Por, pse ky Ligj nuk shpallet në Ga-
zetën Zyrtare të Republikës se Ma-
qedonisë, pritet të zbatohet parimi
i së drejtës, me procedurë legjitime
juridike në Gjykatën Kushtetuese
të Maqedonisë. Besojmë se koha do
ta tregoj të vërtetën, edhe pse nuk
do mend, pranimi i tij, është akt i
kryer se është një ndër prioritetet e
Qeverisë së RM-së.

Por, sa çuditshëm, në anën tjetër
po trumpeton me mllef e cinizëm
partia më e madhe opozitare në sh-
tet së bashku me disa individ
kundër kësaj të drejtës sonë legjiti-
me. Të gjithë ata që janë kundër i
përkujtojmë se e drejta për përdo-
rim zyrtar të gjuhës amtare - shqi-
pe, është e drejta jonë fare legjitime
e patjetërsueshme dhe demokra-
tike, para se gjithash dhe obligim
ndaj kombit dhe identitetit të sh-
qiptarëve autokton këtu në Maqe-
doni. Këtë të drejtë na e garanton
Marrëveshja e Ohrit sot me e Kush-
tetutën e vendit. Edhe pse politika
opozitare tenton ti cenoj të drejtat
e të tjerëve, por kjo do ti mbetet
vetëm një ëndërr. Ky Ligj i gjuhëve,
nuk është Ligj i dëmshëm për shte-
tin, se ligj të dëmshëm edhe nuk
ka, të gjitha ligjet miratohen në
dobi të qytetarëve, se multikultu-
ralizmi, bilinguizmi, bile dhe
tregjuhësha është prezente në mbi
6 shtete evropiane si Holanda, Zvi-
cra dhe Finlanda me nga dy gjuhë
zyrtare, Belgjika me tri gjuhë zyr-
tare, kurse Italia praktikon katër
gjuhë zyrtare. 

Zbatimi i këtij ligji atje nuk ka
fare pasoja, nuk janë prezente këto
komplekse anti-gjuhësore sikurse
te ne, në dëm të tjerëve. Këto shte-
te dëshmojnë realshëm se si për-

doret bilinguizmi. 
Pse ky ligj të jetë problem kur

dihet se sllavo-maqedonasit, ba-
shkë me ne jetojnë shekuj me
radhë, pse 30 për qind e popullatës
shqiptare, apo një e treta e popul-
latës së Maqedonisë, të mos ta gë-
zoj këtë ligj kur i takon me Kon-
ventën Evropiane. Sipas Konventës
Evropiane, në shumë shtete të
Evropës, të drejtën e përdorimit të
gjuhës zyrtare e gëzojnë komuni-
tete edhe me 8% përqindje si pjesë-
tarë në shtetet e tyre. Andaj mo-
spërfillja e këtij Ligji për opozitën,
me sjelljet e saja kontra dhe pa ar-
gumente, paraqet një absurditet
me cinizëm të fëlliqur depolitizues,
me ngufatje anti-demokratike që
tenton ta ngulfat vet shtetin, kur
është fjala për të drejtën gjuhësore
të shqiptarëve në Maqedoni. Për
oponentët kundër nesh, ky ligj
është kundër-kushtetues, por
përkundrazi - ligji për gjuhët sh-
preh barazi që e dëshmojnë një
numër ekspertesh ,ambasadorë,
gjuhëtarë, analist e juristë, bile
edhe personalitete maqedonas të
shquar, të gjithë ato profesorë uni-
versitar që kanë përvojë me masën
me studentët e kombësive të ndry-
shme. Me miratimin e ligjit të tillë,
tani më nuk u rrënua koncepti ku-
shtetues i shtetit multietnik, por po
ndërtohet një binacional që e
kërkon vet ambienti multuietnik i
dy komuniteteve më të mëdha në
Maqedoni, që në duar po mbartin
flamurin e demokracisë së vërtetë.

Ky themelim i binacionalit, më
tej do jetë i pashmangshëm, dhe se
oponenti kontra shqiptarë, i frikë-
sohet këtij fenomeni shoqëror pasi
nuk ka përvojë menaxhuese. Bara-
zia gjuhësore, kulturore e civilizue-
se, nuk ka assesi aspirata negative,
dhe as që mund të shkaktoj kaose
ndëretnike. Kur u themelua Univer-
siteti i Tetovës, popullata e rën-
domtë maqedonase nuk pati rea-
gime, nuk ishte kundër, por elita e
atëhershme e pushtetit maqedo-
nas - prokomunistja, për të vazh-
duar me diktaturën e tyre, me ava-
zin e vjetër. Frymëzimit të
Universitetit të Tetovës i bënë kom-
plot politik plot 18 vite. Edhe ligjit të
gjuhëve po i bëhet një komplot, por
me një dimension tjetër afat-
shkurtër.

Gjuha nuk është element irre-
dentizmi. Aktualisht, shumë turi-
stë të huaj qoftë maqedonas, serb,
kroatë, gjerman e suedez, dhe të
tjerë po flasin shqip në bregdetin
shqiptar, por nuk do të thotë se ata
janë irredentistë, siç mendojnë po-
litikanët e prishur për karrige lukso-
ze. Me miratimin e këtij Ligji, shte-

ti nuk do zhytet në ndonjë dimen-
sion të pasigurt, as dekurajues, me
përdorimin zyrtar të shqipes, nuk
cenohet as integriteti, e as sovrani-
tet i Maqedonisë, por këtu është në
shprehje albanofobizmi i disa poli-
tikanëve cinik të opozitës. Këtë e
bëjnë vetëm pse nuk janë në pozitë,
se gjoja përmes mos zbatimnit të
këtij Ligji, po tregojnë patriotizëm
tek bashkëkombasit e tyre, gjoja
për të fituar vota në zgjedhjet e
ardhme, por kjo do jetë pikëpyetje.
Implementimi i gjuhës shqipe si
zyrtare e administrative nuk do
shkaktojë kaos, as nuk do fut frikë
te ndonjë komunitet tjetër, por
përkundrazi, aprovimi i këtij ligji
Maqedonisë do ti jap pikë në
aplikacionin për të hyrë në Evropë.
Ky ligj do ta avancoj Maqedoninë.
Nëse dikujt i djeg gjuha shqipe,
përdorimi i saj, frymëzimi i saj, le
ta dijë se ai është nacionalist, e na-
cionalizmi në Evropën e përparuar
ka mbaruar para një shekulli, an-
daj ju politikanë cinik ndaj shqipes,
ejani në vetëdije se gjuha as pret e
as vret dikë që e dëgjon e s'do ta
flas. Askujt nuk ia imponojmë me
dhunë që ta mësojë shqipen, por
dijeni se 95% e shqiptarëve që je-
tojmë në Maqedoni dinë ta flasin
maqedonishten, por dijeni se ne sh-
qiptarët nuk jemi nacionalistë ndaj
jush në aspekt gjuhe. 

Si duket akoma ka politikanë sl-
lav të pa civilizuar dhe pa asnjë fare
kulture gjuhësore, që nuk dinë ta
vlerësojnë gjuhën dhe kulturën e
tjetrit, sikur ato dje të kishin zbritur
prej Hëne, e shtiren sikur nuk na
njohin, harrojnë se shqiptarët janë
bashkështetas të tyre autokton në
Maqedoni dhe natyrshëm duhet ti
gëzojnë të gjitha të drejtat e bara-
barta me Kushtetutë. 

Kujt dhe pse i
pengon shqipja?

Implementimi i gjuhës
shqipe si zyrtare e
administrative nuk do
shkaktojë kaos, as nuk
do fut frikë te ndonjë
komunitet tjetër, por
përkundrazi, aprovimi i
këtij ligji Maqedonisë do
ti jap pikë në
aplikacionin për të hyrë
në Evropë

Nga 
Vebi RUSTEMI
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Shkencëtarët janë të trondi-
tur nga shpejtësia me të cilën re-
zistenca ndaj antibiotikëve të fu-
qishëm është në gjendje të
përhapet nga kafshët tek njerëzit.
Një studim i ri tregon se si rezi-
stenca anti-mikrobike ndaj një
ilaçi kyç mund të përhapet nga
një fermë derrash në Kinë, tek
speciet njerëzore dhe shtazore
nëpër botë, brenda një periudhe
disa vjeçare.

Kolistin është ilaçi i fundit që
përdoret për t’i shpëtuar jetën e
njerëzve kur të gjitha ilaçet e tje-
ra dështojnë. “Është përdorur pak
në klinikë. Dhe pastaj pati disa
shqetësime rreth toksicitetit dhe
efekteve anësore. U përdor krye-

sisht në bujqësi, pastaj tek derrat
dhe pak tek pulat. Por kohët e
fundit, për shkak të mungesës së
alternativave të tjera, njerëzit
kanë shtuar interesimin në për-
dorimin e këtij antibiotiku. Sido-
mos gjatë pesë apo 10 vitet e fun-
dit përdorimi klinik i këtij ilaçi
është shtuar shumë”, thotë Fran-
cois Balloux, Drejtor i Institutit të
Gjenetikës në Universitetin e Lon-
drës. Por edhe ky antibiotik po
humbet fuqinë e tij. Bakteret
vdekjeprurëse si E. Coli ose sal-
monela mund të zhvillojnë rezi-
stencë ndaj ilaçeve. Një studimi i
ri i Universitetit të Londrës, i
udhëhequr nga zoti Balloux, ka
identifikuar shpejtësinë me të
cilën gjeni i ndryshuar që i rezi-
ston kolistin-it u shfaq në mesin

e viteve 2000. “U shfaq vetëm një
herë. Dhe ka shumë të ngjarë të
jetë shfaqur tek derrat, ndoshta
në Kinë, dhe u përhap me sh-
pejtësi në të gjithë botën. U
përhap në lloje të ndryshme të
specieve dhe ka prekur edhe
njerëzit. Pra, tani e gjejmë atë në
shumë prej bakterieve më të
rëndësishme me të cilat përballe-
mi në spitale, dhe është absoluti-
sht kudo”.

Bakteri rezistente është gje-
tur edhe në ujërat e detit në
plazhet braziliane. Ky studim u
përqendrua vetëm në një gjen re-
zistent. Shumë baktere po zhvil-
lojnë forma të tjera të rezi-
stencës. Zyrtarja e shëndetësisë
në Britani paralajmëroi kohët e
fundit se rezistenca ndaj antibio-

tikëve mund të çojë në “fundin e
mjekësisë moderne”.

“Mendoni për operacionet e
zakonshme, lindjet me opera-
cion, zëvendësimin e ijeve. Ato
do të bëheshin shumë më të rre-
zikshme nëse nuk do të kishim
antibiotikë efektivë. Bakteriet e
sofistikuara vrasin dhe ato janë
në rritje”, thotë Dame Sally Da-
vies nga Zyra Mjekësore e Angli-
së. Shkencëtarët po punojnë për
“forcimin” e ilaçeve ekzistuese si
kolistini për t’i dhënë atyre fuqi
shtesë kundër baktereve rezi-
stuese. Në aspektin afatgjatë,
studiuesit thonë se nevojiten më
shumë investime në zhvillimin e
ilaçeve të reja, si dhe rishikimin e
mënyrës se si përdoren antibio-
tikët në bujqësi dhe në klinika.

Të pasurit grup gjaku 0 dyfishon
rrezikun e vdekjes nga plagët e rën-
da. Të dhënat vijnë nga një studim
i ri dhe shkencëtarët besojnë se ky
grup gjaku është i lidhur me nivelet
e ulëta të një agjenti koagulimi, që
mund të çojë në gjakderdhje të
madhe. Sipas të artikulli nga brita-
nikja “Mirror”, të dhënat e pacientë-
ve të pavionit të emergjencës në Ja-
poni, treguan se ata persona që
kishin grup gjaku 0 përbënin 28 për
qind të vdekjeve. Ndërsa përqindja

e vdekjeve tek pacientët me grupe
të tjera gjaku, të gjithë së bashku
ishte 11 për qind. Dr Wataru Takaya-

ma, nga Spitali Universitar Mjekë-
sor dhe Dental i Tokios, i cili
udhëhoqi punën kërkimore tha se

studimet e kohëve të fundit sugje-
rojnë se grupi i gjakut 0 mund të
jetë një faktor me potencial të rre-
zikshëm për hemorragjinë.
“Humbja e gjakut është shkaku
kryesor i vdekjeve tek pacientët me
trauma të rënda, por studimet për
lidhjet mes grupeve të gjakut dhe
rrezikut të vdekjes nga traumat,
kanë qenë të pakta”, shpjegoi ek-
sperti. Ai shtoi se grupi i tij i punës
dëshironte pikërisht që të testonte
hipotezën se shanset për të mbije-

tuar nga trauma, varen nga grupi i
ndryshëm i gjakut. Lloji i gjakut për-
caktohet nga proteinat që ndodhen
në sipërfaqe të qelizave të kuqe të
gjakut. Grupet e tjera kryesore të
gjakut janë A, B dhe AB. Tipi 0
mund t’i dhurohet të gjitha grupe-
ve të tjera pa pasur asnjë efekt ne-
gativ. Megjithatë, personat me grup
gjaku 0 kanë nivele më të ulëta të
faktorit të njohur si Van Willebrand,
një agjent që mund të parandalojë
vdekjen nga gjakderdhja.

Një përdorim i tepruar dhe i gjatë i
ibuprofenit, një prej ilaçeve kundër
dhimbjes të përdorur gjerësisht nga
të gjithë, mund t’i bëjë meshkujt
steril. Është kjo ajo që ka zbuluar një
ekip studiuesish danezë të Universi-
tetit të Kopenhagen, pas një studimi
të kryer. Më konkretisht ibuprofeni,
shkakton një mbiprodhim të testo-
steronit, hormoni kryesor mashkul-
lor, çka bën që testikujt të kenë vësh-
tirësi në funksionim dhe për
rrjedhojë rrezikohet pjelloria. Fat-
mirësisht bëhet fjalë për një gjendje
të përkohshme, efektet negative të
të cilit zhduken, menjëherë pasi
ndërpritet marrja e ilaçit. Drejtuesi i
studimit David Møbjerg Kristensen
thotë se përdorimi i ibuprofenit për
një kohë të gjatë mund të shkaktojë
dëme të parikuperueshme. Për të ar-
ritur në këtë përfundim u mbajtën
në studim 31 meshkuj, me moshë
nga 18 deri në 35 vjeç, shkruan
noa.al. 17 prej tyre iu dha një kokërr
në gjashtë javë, 14 të tjerë doza
maksimale e ibuprofenit ose thënë
ndryshe 600 miligramë dy herë në
ditë. U vu re se kush pinte rregullisht
ibuprofen dhe për një kohë të gjatë,
kishte probleme me pjellorinë. Në
mënyrë më të detajuar detajet e
studimit, u publikuan në revistën
shkencore “PNAS”.

Ndodh shpesh të themi se gjatë
ditës ndihemi të lodhur, se nuk
kemi përqendrimin e duhur, humo-
rin dhe aftësinë për të bërë diçka.
Gjithçka lidhet me gjumin dhe me
aktivitetin e trurit tonë. Nëse flini
aq sa duhet dhe siç duhet, ju do
shihni që gjithçka do të jetë nor-
malizuar. Ja se cilat janë rregullat që
duhet t’i vendosni vetes!

- Respekto oraret. Flini çdo

natë në të njëjtën orë. Vini re se
kur ndjeni lodhje në mbrëmje, e
kur të mos i rezistoni dot më,
atëherë shkoni në shtrat për të
fjetur. Zgjohuni në mëngjes
gjithmonë në një orë fikse. Do
shihni se nëse respektoni çdo
natë orarin e gjumit, po në të
njëjtën orë do zgjoheni çdo ditë,
pa pasur nevojë për alarm.

- Ndonjëherë “gjumë pasdi-

teje”. Gjumë të shpejtë, për të
rikthyer orët e humbura. Nëse
ndodh që gjatë një dite nuk keni
respektuar orarin e gjumit,
atëherë rikuperoni atë me dhjetë
minuta. Do e shihni që do ndihe-
ni më të freskët dhe më të
çlodhur. 

- Shmang gjumin para gju-
mit. Jo gjumë, përpara gjumit.
Ndodh të “kapni mat” veten

ndonjëherë e të shihni se jeni
duke fjetur në divan gjatë orëve
të mbrëmjes. Zgjohuni! Bëni

diçka që t’ju vërë në lëvizje dhe
jini të përpiktë me orarin që i keni
çdo natë.

GRUPI I GJAKUT 0: I mirë për të tjerët, por i keq për atë që e ka

Ibuprofeni 
po i bën steril
meshkujt

Sekretet për një gjumë të qetë

Bakteri rezistent ndaj antibiotikëve,
fundi i mjekësisë moderne?
Bakteri rezistente është
gjetur edhe në ujërat e
detit në plazhet
braziliane. Ky studim u
përqendrua vetëm në
një gjen rezistent.
Shumë baktere po
zhvillojnë forma të tjera
të rezistencës. Zyrtarja e
shëndetësisë në Britani
paralajmëroi kohët e
fundit se rezistenca ndaj
antibiotikëve mund të
çojë në “fundin e
mjekësisë moderne”
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Myslimanët që jetojnë në qytetin Kiru-
na, në veri të Suedisë, do të agjërojnë rreth 20
deri në 22 orë gjatë Ramazanit këtë vit. Sipas
kalendarit të Kryesisë së Çështjeve Fetare
(Dijanet), myslimanët në qytetin Kiruna
ditën e parë të muajit ramazan do të agjë-
rojnë 19 orë e 53 minuta, ndërsa në ditën e
fundit, 13 qershor, 21 orë e 58 minuta, rapor-
ton AA. Po ashtu, edhe myslimanët në qyte-
tin Tromso të Norvegjisë ditën e parë do të
agjërojnë 19 orë e 50 minuta dhe në ditën e
fundit 21 orë e 59 minuta. Ndërkohë, në krye-
qytetin e Islandës, Rejkjavik, myslimanët do
të jenë agjërueshëm 19 orë e 11 minuta ditën
e parë dhe 21 orë e 48 minuta në ditën e fun-
dit të muajit ramazan.

“Për shkak se muaji i Ramazanit këtë vit
fillon në mesin e muajit maj, myslimanët në
kryeqytetin e Suedisë, Stokholm, në kryeqy-
tetin e Finlandës, Helsinki, dhe në kryeqyte-
tin e Danimarkës, Kopenhagë, fillimisht do të
agjërojnë 19 orë, kohë kjo e cila në fund të
muajit Ramazan do të arrijë deri në 22 orë”,
tha Cihat Kullay, drejtuesi i xhamisë Fittja
Ulu në Stokholm. 

“Myslimanët që jetojnë në qytetet Kiruna,
Tromso dhe Reykjavik, që ndodhen më pranë
Polit të Veriut dhe ku në këtë periudhë ditët
zgjaten më shpejt, do të nisin të mbajnë
agjërim fillimisht me 21 orë dhe, pasi të ka-
lojnë mesin e muajit, koha e agjërimi për ta
është rreth 22 orë”, u shpreh Kullay.

Ndërkohë, edhe kryetari i Federatës Isla-
me të Suedisë, Tahir Akan, vuri në dukje se
bashkë me 52 shoqata të federatës janë të
gatshëm për muajin e Ramazanit. Duke
theksuar se pavarësisht kohës së gjatë në
vendet veriore, myslimanët mund të mbajnë
lehtësisht agjërimin për shkak se moti nuk
është shumë i nxehtë. “Agjërimi që ne e
mbajmë më shkurt, deri në 9-10 orë në me-
sin e dimrit, nuk ka ndonjë ndryshim me
agjërimin që e mbajmë gjatë”, shtoi Akan.

Në Itali, vendin amë të foto-
grafes Giulia Iacolutti, biseda për
Islamin sillej rreth frikës dhe terro-
rizmit, por kur erdhi në Meksikë,
ajo nuk gjeti diçka të tillë. Në vitin
2014, një profesor e njoftoi Iaco-
luttin me imamin e një prej xha-
mive në një paralagje në Mexico
City, i cili e dërgoi tek komuniteti
musliman në rritje. Për një vit, ajo
qëndroi në shtëpitë e tyre duke
përcjellë ritualet dhe festat e tyre
për një projekt të quajtur ‘Jannah’,
fjalë arabe që paraqet parajsën
në Islam.

Islami në Meksikë erdhi gjatë
dekadave të fundit, me emi-
grantët nga Libani dhe Siria dhe
me një grup muslimanësh
spanjollë që erdhën për t’i kon-
vertuar anëtarët e revolucionarë-
ve zapatist në vitet e 90-ta. Shumë
shpejt u përhap, dhe sot vendi ka
rreth 5270 muslimanë, trefish më
shumë se ç’kishte para 15 vitesh,
thotë Iacolutti. Një mësues arab i
ndihmon ata ta lexojnë Kur’anin,
derisa bursa u ofron shansin për të
studiuar në Jemen.

Në Meksikën e cila është krye-
sisht katolike, Giulia Iacolutti zbu-
loi se të kesh një sistem besimi
është më me rëndësi sesa të
ndjekësh një fe të caktuar. Ajo foli
me nënat katolike që nuk donin
që vajzat e tyre të konvertohen në
Islam, por që ishin të kënaqura
kur ndryshimi i inspiron drejt një
mënyre më të devotshme të jetës.
"Në Meksikë është më mirë të
konvertohesh në Islam sesa në
Evropë", thotë ajo. 

"Ata duan ta ndërtojnë identi-
tetin e tyre", thotë Iacolutti për
muslimanët e rinj meksikan. "E
mira e Islamit është sepse sjell ve-
prime praktike në jetën e përdit-
shme: "Duhet të faleni pesë herë
në ditë. Nuk mund të hani mish
derri dhe nuk mund të pini
alkool". Konvertimet po nxisin

rritjen e Islamit në Mexico City,
ndërsa nivelet e larta të lindjeve
dhe familjet e mëdha e nxisin atë
në rajonet rurale.

Pas një vit jetese me komuni-
tetin, Iacolutti kërkoi njohjen e
imamëve që kanë tendencë në ko-
munitetin rural të muslimanëve
në shtetin jugor të Chiapas. Duke
bashkuar praktikat e tyre indigje-
ne me Islamin, këta 400 të kon-
vertuar jetonin shumë ndryshe
nga homologët e tyre në Mexico
City. Një grup muslimanë nga
Spanja filloi ndërtimin e kësaj
xhamie në qytetin e San Cristobal
de las Casas për nevojë të komuni-
tetit në rritje në Chiapas. Në dal-
lim prej tyre, ata përshtaten më
lehtë, pasi shumë gra indigjene i
mbulojnë kokat e tyre me shami.
"Unë dua të flas gjuhën time, dua
të mbaj veshjen autoktone, por
gjithashtu dua të besoj në Allah",
i thanë ato Iacoluttit. 

Por, largësia e bën të vështirë
mbajtjen e parimeve të rëndësi-
shme të fesë së tyre. Chiapas është
një vend i varfër dhe mishi i therur
sipas parimeve islame, i quajtur
hallall, është i rrallë. Gjatë një fe-
ste, Iacolutti shikonte se si pjesë-
tarët e komuniteti i sakrifikuan dy
lopë dhe një pjesë të mishit
menjëherë ia dërguan fqinjëve të
tyre krishterë. "Një prej parimeve
të Islamit është që ju duhet të
ndihmoni një person që është më
i varfër se ju", thotë ajo. "Nuk është
e rëndësishme nëse besoni në një
zot tjetër - ju jeni fqinji im dhe ju
mund të hani të njëjtin ushqim".
Iacolutti është ateiste, por
asnjëherë nuk është kërkuar nga
ajo që të konvertohet. Në një vend
kaq të devotshëm, asnjë prej tyre
nuk ndihej i shqetësuar nga një
jobesimtare në mesin e tyre. Një
herë, në bisedë me një grua musli-
mane në Mexico City, ajo ndjeu
një dëshirë të zjarrtë për besimin
e tyre. "Unë mendoj se ju keni një
jetë shumë të pasur sepse besoni",
i tha Iacolutti. "Unë nuk besoj. Unë
ju shoh juve... dhe mendoj se ju
keni një jetë më të mirë". Gruaja i
tha: "Ju bëni fotografi. Zoti juaj
është fotografia, bukuria dhe
informacioni. Ju besoni në këtë.
Ndërsa unë besoj në Allahun".

Në Suedi,
Norvegji e
Islandë, agjërimi
do të zgjasë deri
në 22 orë në ditë

“Myslimanët që jetojnë në
qytetet Kiruna, Tromso dhe
Reykjavik, që ndodhen më pranë
Polit të Veriut dhe ku në këtë
periudhë ditët zgjaten më shpejt,
do të nisin të mbajnë agjërim
fillimisht me 21 orë dhe, pasi të
kalojnë mesin e muajit, koha e
agjërimi për ta është rreth 22 orë”,
u shpreh Kullay

CHIAPAS, 
qyteti i vogël
meksikan që 
po përvetëson
Islamin
Në Chiapas, 400
meksikanë po
ndërtojnë një identitet
të ri duke bashkuar
praktikat e tyre
indigjene me Islamin
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Aleksandar Vuçiq, presidenti i
Serbisë, ka thënë se është i obse-
sionuar me Kosovën dhe se pro-
blemi me Kosovën, është më i
madhi në karrierën e tij politike.Në
një intervistë për “Financial Times”
për karrierën e tij politike, Vuçiq ka
pranuar se pa e zgjidhur proble-
min me Kosovën “gjithçka që ka
arritur deri tani, do të ishte e
parëndësishme”.Teksa nga
ndërkombëtarët, sipas “FT”, Vuçiq
shihet si politikan proevropian,
mediumi prestigjioz nuk ka har-
ruar të cekë se Vuçiq e kishte nisur
karrierën si ultranacionalist me fja-
linë e famshme se “për çdo serb të
vrarë, do të vrasim 100 myslimanë”,
pas masakrës së Srebrenicës më

1995, dhe faktin se Vuçiq shërbeu si
ministër në administratën e Sllo-
bodan Millosheviqit.

Megjithatë, më 2018, Vuçiq dhe
disa kolegë u ndan nga Vojisllav
Sheshel për të formuar Partinë
Progresive Serbe.“Nisni të pyesni
veten nëse ato gjëra radikale janë
e vetmja gjë për të cilën ja vlen”,
ka thënë Vuçiq për të kaluarën e
tij duke shtuar se “një tjetër luftë

do të shkatërronte Serbinë dhe do
të shkatërronte të ardhmen e po-
pullit serb përgjithmonë”.“FT” shk-
ruan se Vuçiq për të çuar Serbinë
në Bashkimin Evropian duhet të
zgjedhë problemin me Kosovën.
Kjo gazetë pret që sivjet të jetë një
test përfundimtar për Serbinë. Si-
pas saj, Bashkimi Evropian po bën
presion që Vuçiq të dalë me një
propozim në muajt e ardhshëm

për të nisur bisedimet me palën
kosovare, ndërsa ka përmendur
edhe refuzimin e pesë shteteve të
BE-së për njohjen e Kosovës.

Gazeta shkruan edhe se një
pjesë e kabinetit të qeverisë serbe
ka përkrahur idenë e ndarjes së ve-
riut të Kosovës, por kjo nuk shihet
si ide e qëlluar nga Perëndimi.“FT”
shkruan se zgjidhja më e mund-
shme shihet autonomia dhe
ndarja e fuqisë në pjesën e domi-
nuar me serbë, si këmbim për
njohjen e pavarësisë së Kosovës,
“por edhe kjo do të ishte një hap
prapa për shumë serbë dhe do të
përballej me refuzime, përfshirë
edhe nga Kisha Ortodokse Ser-
be”.Në një intervistë me patriarkun
serb Irinej, “FT”, thotë se 87-vjeçari
i kishte pyetur ekipin e gazetës se a
janë britanikë apo amerikanë dhe
se a do ta marrin Kosovën nga Ser-
bia. “Nuk do të dorëzojmë Kosovën
me asnjë çmim. Jemi evropianë.
Jemi në favor të Bashkimit Evro-
pian, por jo nëse Kosova është çmi-
mi”, ka thënë Irinej.

Mos e gënjeni
më popullin
për Kosovën
Kryetari i Partisë Liberal-De-
mokratike, Çedomir Jovanoviq
konsideron se është në interes
publik që të gjithë, sidomos
presidenti i Serbisë, Aleksan-
dar Vuçiq, të mos e gënjejnë
më popullin për Kosovën. Kë-
shtu i ka deklaruar gazetës
“Danas” të Beogradit ky poli-
tikan serb. Siç citohet, ai ka
thënë se Vuçiq do të duhej që
t’i kundërvihet qartë Kishës
dhe të gjithë atyre të cilët po
na ushqejnë me mite dhe fan-
tazi. “Interesi publik na obli-
gon, të gjithë neve, sidomos
Vuçiqin, të lëmë manirin e
dekadës të gënjimit të popul-
lit, si dhe t’i kundërvihet qartë
Kishës dhe të gjithë atyre të
cilët strehohen nëpër skutat e
tyre dhe në shekullin e 21-të
sërish na ushqejnë me fantazi,
mite e legjenda”, është sh-
prehur ai për “Danasin”. Jova-
noviq konsideron se Kishës
nuk po i intereson të kërkojë
faljen e mëkateve të cilat me
bekimin e saj i kanë bërë kri-
minelët gjithandej nëpër Ko-
sovë, e as që e intereson se çdo
ditë në Serbi do të na shndër-
rohej në 24 mars nëse ndoku-
sh do të zbatonte politikën që
ajo e predikon. Ai po ashtu
konsideron se me faktin që
Kosova bëhet anëtare e Kom-
beve të Bashkuara vetëm
ndryshohen istikamet në të ci-
lat ndodhemi, ndërsa konflikti
mbetet. “As shqiptarët e Ko-
sovës nuk do të gjejnë lumtu-
rinë me anëtarësimin në OKB,
as ne lumturinë tonë mund ta
ndërtojmë përmes përpjekje-
ve që ata t’i pengojmë, e që
paraprakisht janë të gjykuara
për mossukses”, ka thënë Jova-
noviq,

Kryeministri i Emirateve të Bashkuara
Arabe, sheiku Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, gjatë vizitës dhe qëndrimit të
tij në Mal të Zi, personelit të një hoteli në
Tivat ku ishte sistemuar, ua ka “luajtur
trurin” duke iu lënë bakshish 36.000 euro!

Kryeministri i Emirateve të Bashkuara
Arabe, sheiku Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, gjatë qëndrimit të tij para do
kohe në Mal të Zi, ka mahnitur personelin
e një hoteli në të cilin ka qënë i sistemuar
dy ditë dhe në shenjë mirënjohje dhe fa-
leminderimi, iu ka lënë jo më pak se

36.000 euro.
Mund të supozohet se cili ka qënë rea-

gimi i personelit të këtij hoteli!
Në të vërtetë, gjatë qëndrimit dy ditor

në qytetin bregdetar të Malit të Zi, në Ti-
vat afër Kotorit, sheiku Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, ka porositur 20 shi-
she shampanjë nga më të shtrenjtat.

Ai gjatë qëndrimit në Tivat, është
takuar edhe me kryeministrin e Malit të
Zi, Millo Gjukanoviq, me të cilin kanë zh-
villuar bisedime bilaterale.

Gjukanoviqi i ka thënë sheikut

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se
Mali i Zi është i interesuar për tërheqjen e
sa më shumë investitorëve nga Emiratet e
Bashkuara Arabe, sidomos sipërmarrë-
sve dhe investitorëve tjerë nga sektori pri-
vat.

Kryeqyteti bullgar, Sofja do të presë të
enjten samitin e krerëve të qeverive të ven-
deve anëtare të Bashkimit Europian dhe
atyre të Ballkanit Perëndimor. Takimi, ku
do të marrë pjesë edhe kryeministri Edi
Rama, organizohet nga kryeministri bull-
gar Bojko Borisov, vendi i të cilit mban pre-
sidencën e radhës së BE-së. Në fokus  do të
jetë strategjia mbi procesin e zgjerimit të
Bashkimit Europian.

Samiti i Sofjes i paraprin mbledhjes
së Këshillit Europian në fund të qershorit,
ku pritet të jepet vendimi mbi hapjen e
negociatave për anëtarësim të Shqipëri-
së dhe Maqedonisë. Por një ditë para kë-
tij samiti, në kryeqytetin bullgar do të
mblidhen edhe krerët e shteteve dhe qe-
verive të Partive Popullore Europiane, ku
do te jete edhe lideri demokrat Lulzim
Basha.

Mbi 200.000 kosovarë
me shtetësi gjermane
Numri i kosovarëve që tani posedojnë nënsh-
tetësinë gjermane figuron të jetë mbi
200.000. Këto të dhëna jepen në statistikat
për vitin 2017 nga Bundestagu.
Në vitin 2011 në Gjermani kishte vetëm
136.937 kosovarë që kishin fituar nënshtetë-
sinë. Nga ajo kohë e deri në fund të vitit 2017
llogaritet si koha kur qytetarët kosovar kanë
përfituar më së shumti nga nënshtetësia
gjermane. Plot 71.568 kosovar kanë përfituar
shtetësinë gjermane në këtë periudhe koho-
re, shkruan Indeksonline. Por ky numër nuk
përfshinë qytetarët që kanë shkuar në rrugë
ilegale, e të cilët ende nuk kanë përfituar sta-
tusin, ose pjesa tjetër të cilët jetojnë më tjetër
identitet. Sipas këtyre statistikave kosovarët
janë vendin e 12-të, pas qytetarëve të shteteve
të ndryshme që jetojnë në Gjermani.
Vendin e parë në listën e shteteve të preferua-
ra për kosovaret padyshim e zë Gjermania, e
cila sipas këtyre të dhënave i ka në mesin e saj
208.505 mijë kosovarë, duke u ndjekur nga
Zvicra me 145 mijë e 882 sosh. Më pas në listë
radhiten Italia me 44 mijë e 706 kosovarë, Sl-
lovenia me 35 mijë e 882, Austria me 34 mijë e
706 sosh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
(SHBA) me 25 mijë e 294, Franca e Suedia me
nga 17 mijë e 59 persona secila, Britania e
Madhe me 14 mijë e 706, Belgjika me 12 mijë
e 941 dhe e fundit, sipas kësaj liste, rezulton të
jetë Norvegjia me tetëmijë e 824 kosovarë. 

S’i ka mentë te Jerusalemi,  
sheiku lë bakshish 36.000 euro! 

Samiti i Ballkanit Perëndimor  

Kosova, problemi më i madh
në karrierën e Vuçiqit

Në një profil kushtuar
presidentit të Serbisë,
Aleksandar Vuçiq,
mediumi i njohur
ndërkombëtar
Financial Times
shkruan se lideri serb
dëshiron të ketë
gjithçka nën kontroll
dhe kjo më së miri
dëshmohet me praninë
e 9 televizorëve,
ekraneve në zyrën e tij.
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Forcat izraelite vranë të paktën
59 palestinezë, gjatë protestës të
së hënës në kufirin e Gazës, rapor-
ton Anadolu Agency (AA). Mini-
stria palestineze e Shëndetësisë,
bëri të ditur se foshnja tetë muaj-
sh, Leyla Envar Gandur, ka ndër-
ruar jetë mbrëmë si pasojë e bom-
bave me tym dhe gazit lotsjellës
të cilat ushtria izraelite i hodhi në
Gaza. Palestinezët kanë ngritur
tenda në kufirin e Gazës me Izrae-
lin, ku sot protestojnë kundër zh-
vendosjes së ambasadës amerika-
ne në Kuds ndërsa përgatiten për
"marshin milionësh" që do të zh-
villohet sot për të protestuar 70
vjetorin e "Nakba"-s.

Ndërkohë ushtria izraelite ka
bërë përpjekje për t'i vënë zjarr

tendave me anë të mjeteve ajrore
pa pilot, ndërsa grupet palestineze
kanë intervenuar kundër zjarrit. Si
pasojë e përdorimit të dhunës nga
ushtria izraelite kanë rënë dësh-
morë të paktën 59 palestinezë. Pa-
ralelisht me këtë, Komisariati i
Kombeve të Bashkuara për
ndihmë të refugjatëve palestinezë
(UNRWA) ka dënuar ashpër
dhunën izraelite mbi demonstrue-
sit palestinezë.

Në kumtësë theksohet se forca
e tepruar është e papranueshme
në protestat paqësore të cilat pale-
stinezët i organizojnë në 70 vjeto-
rin e dëbimit masive atij populli, e
njohur si "Nakba". “Gaza tashmë
për një dekadë është në bllokadë
të plotë dhe arenë e trazirave,

ndërsa dhuna e djeshme mbi de-
monstruesit është një traumë e re
në atë rajon”, thotë UNRWA, sipas
së cilës, nga fillimi i protestave në

kufirin e Gazës, janë vrarë katër
dhe janë plagosur 125 fëmijë të
cilët vijojnë shkollimin në institu-
cionet e UNRWA-së.

Zhdukja e
aeroplanit
MH370 ka qenë
e planifikuar
Katër vjet pas rrëzimit të aero-
planit Malaysia Airlines
MH370, ekspertët botërorë të
transportit pohojnë se ai nuk u
zhduk rastësisht, por përmes
një akti të planifikuar kriminal.
Aeroplani i linjës Kuala Lum-
pur-Pekin u zhduk nga radari
më 8 mars 2014, por nuk është
përcaktuar qartë se çfarë ka
ndodhur me avionin dhe 239
pasagjerët në kohën e zh-
dukjes. Grupi i ekspertëve, të
cilët morën pjesë në progra-
min “60 minuta”, në rrjetin te-
leviziv australian Nine,  preten-
don se zhdukja e aeroplanit
nuk mund të ketë qenë aksi-
dental, por që kapiteni Zakaria
Ahmad Shah e rrëzoi qëllimi-
sht. Lari Vans beson se piloti ka
kryer vetëvrasje dhe për këtë
krim zgjodhi vendin më të
paarritshme që i kishte rënë
ndërmend. Ai thotë se kapiteni
i aeroplanit në këtë mënyrë
vrau veten dhe të gjithë udhë-
tarët, dhe se këtë e kishte bërë
qëllimisht. Ish-drejtori i Zyrës
australiane për siguri në ko-
munikacion Martin Dolan po
ashtu beson se e tëra ishte e
planifikuar paraprakisht.
Ndërsa, instruktori i fluturime-
ve në Boingu 777, Simon Hardy,
kujton se Ahmad u ishte sh-
mangur të gjitha kontrolleve të
radarëve. Kërkimet për aero-
planin në fluturimin MH370
janë ndaluar në janar të vitit të
kaluar.

Çfarë e shtyn këtë burrë që të
festojë rihapjen simbolike të Am-
basadës Amerikane pikërisht në
përvjetorin  e 70- të të dëbimit të
palestinezëve nga territoret izrae-
lite? Rihapjen e një ndërtese, gjy-
sma e të cilës ndodhet në territoret
e Jeruzalemit Lindor? Aty ku pale-
stinezët do të donin të kishin selinë
e qeverisë së tyre, në rast arrihet
zgjidhja me dy shtete. Ky është një
goditje diplomatike në fytyrë për
palestinezët, që nuk justifikon për-
shkallëzimin e dhunës. Por, që pro-
vokon me qëllim dhe nuk merr pa-
rasysh që ky është një akt që thotë
se shkaktarët po ashtu e kanë fajin.
Pra edhe Trump mban përgjegjë-
sinë bashkë me të tjerët për të
vrarët dhe të plagosurit.

ÇFARË E SHTYN KËTË BURRË?
Çfarë e shtyn këtë njeri që të pri-

shë me një nënshkrim kompromi-
sin atomik me Iranin, kompromis i
cili mezi është arritur, ta prishë atë
pa rënë më parë dakord me part-
nerët europianë dhe pa diskutuar
me ta hapat e mëtejshëm? Dhe që
nuk merr parasysh shkallëzimin e
mëtejshëm të dhunës në Lindjen e
Mesme. Dhe shkakton paralelisht

një krizë ekzistenciale në Evropë
dhe prish rendin e paqes që sun-
don prej 70 vjetësh.

Çfarë e shtyn këtë burrë që të
punojë me të gjitha forcat e veta,
për të shkatërruar ato gjëra që ka
arritur pararendësi i tij, pa pasur një
plan se çfarë duhet ta pasojë aktin
e shkatërrimit? Donald Trump nuk
ka punuar kurrë më parë si politikan
i zgjedhur në mënyrë demokratike.
Ai nuk është i mësuar me këtë lloj
biznesi, i cili bëhet duke dhënë dhe
duke marrë, duke arritur me mun-
dim kompromise, duke peshuar dë-
met dhe përfitimet, duke pasur
gjithnjë parasysh pasojat e aktivite-
teve politike dhe atyre që nuk
lidhen me ditën, por janë me afat të
gjatë. Mjafton të shohësh simbolet
e zgjedhura prej tij për pushtetin
që ka në dorë. Ai është ngjitur mbi

të gjithë dhe thotë: Shikoni, unë
qëndroj sipër të gjithëve. Dhe
mund të bëj çfarë të dua. Dhe im-
pulsi me të cilin vepron tregon se
për të formula nuk është Amerika e
para, por "Donald Trump first". 

Kjo nuk është gjë e re. Por në
këto ditë kjo gjë ka qenë shumë do-
minuese. Donald Trump nuk ka
plan B. Ai mendon vetëm në aksio-
nin që bën vetë, jo në pasojat që do
bëhen të ndjeshme mbas 4 ose 8
vjetësh. Për të nuk ka rëndësi, se si
ndikojnë veprimet e tij dhe sulmet
verbale mbi vendet e tjera jashtë
Amerikës. Ai ushtron pushtetin e
tij, sepse ka mundësi ta bëjë këtë.
Duke menduar gjithnjë të tërheqë
sa më shumë vëmendje. Dhe vë-
mendjen ai e merr më lehtë dhe
këtë e bën më lehtë kur i shkatërron
gjërat duke bërë zhurmë. Kjo është
arsyeja pse pikërisht në një ditë të
tillë zhvendoset ambasada ame-
rikane. Dhe kjo është arsyeja pse
prishet marrëveshja me Iranin, pa e
ditur se çfarë do ndodhë më pas.

ZGJOHU GJERMANI DHE
EVROPË!

Për Gjermaninë dhe Evropën
kjo do të thotë se më në fund

duhet të zgjohen nga gjumi: sh-
tatë dekada pas përfundimit të
Luftës së Dytë Botërore duhet që
Evropa të zgjohet nga gjumi. Dhe
pjesë e këtij zgjimi është të marrë
përgjegjësi për politikën e brend-
shme dhe të jashtme. 

Gjermania duhet të investojë
tek ushtria e vet. Megjithëse
shumë vetë janë mësuar të je-
tojnë në një Gjermani ku ushtria
është pjesërisht e përgatitur për
mbrojtje. Britanikët duhet që pa-
varësisht Brexitit të sqarojnë se si
do të bashkëpunojnë me Francën
dhe Gjermaninë në politikat e si-
gurisë dhe të mbrojtjes. Dhe para
së gjithash Evropa duhet të gjejë
rrugën të ndalojë shpërbërjen
nga brenda dhe me një akt të ri
heroik të përcaktojë në cilin ko-
munitet do të jetojë në të ardh-
men.

Këto janë sfida të mëdha dhe
shumë pasiguri. Por një gjë është
e sigurt: Tek një vend, që e drejton
dikush si Donald Trump, nuk
mund të kesh më besim. Imazhet
që vijnë nga Rripi i Gazës këto ditë
janë dëshmi e trishtueshme e do-
mosdoshmërisë ekzistenciale të
kësaj.

Masakër në Gaza, vriten edhe foshnjat disa muajshe
Ministria palestineze
e Shëndetësisë bëri të
ditur se foshnja tetë
muajsh, Leyla Envar
Gandur, ka ndërruar
jetë mbrëmë si pasojë
e bombave me tym
dhe gazit lotsjellës. Si
pasojë e përdorimit të
dhunës nga ushtria
izraelite kanë rënë
dëshmorë të paktën
edhe 59 palestinezë

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

Një shkatërrues i
quajtur Donald Trump

Bota në zjarr e flakë.
Lajmet nga Rripi i
Gazës janë simbol për
rrezikun e veprimeve
të Donald Trumpit
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Që me pushtimin serb në tetor
të vitit 1918, qëndresa e popullatës
shqiptare kundër sundimit
serb/jugosllav ishte evidente dhe
atë shumë e qartë. Drejtuesit
kryesorë të qëndresës së armato-
sur të formës guerile/kaçake në
trevat shqiptare nën pushtimin
jugosllav ishin Bajram Curri, Ha-
san Prishtina dhe Elez Isufi.
Ndërkaq, në Trevat Lindore shqip-
tare që nga fundi i vitit 1918 dhe
fillimi i vitit 1919 u organizuan dhe
vepronin më shumë grupe gueri-
le/kaçake të armatosura shqipta-
re të njohura si """, nën udhëhe-
qjen e Elez Isufit, Maliq Gostivarit,
Kalosh Kërçovës (Kalosh Dani) me
të vëllain Lazamin nga fshati
Zajaz i Kërçovës, Adem Bulkut
nga fshati Radushë i Tetovës, Ab-
dulla Bojkut nga fshati Belicë i
Strugës, Selim Rexhepit nga f.
Brailovë i Përlepes, Sadin Selma-
nit nga fshati Zajaz i Kërçovës etj.
Por figura qendrore në operacio-
net e armatosura në Trevat Lin-
dore shqiptare ishte Kalosh
Kërçova.

Çetat kaçake shqiptare të
"Grupit të Vardarit", gjatë të gjithë
aksioneve dhe veprimeve të tyre
në Trevat Lindore shqiptare mbë-
shteteshin nga bajraktarët dhe
krerët e "Malësisë së Sipërme" të
Dibrës, përkatësisht të Peshkopi-
së, ku dhe kishin bazat kryesore të
tyre logjistike. Në Malësi të Di-
brës (Peshkopi), Elez Isufi konsi-
derohej personaliteti më i dalluar
dhe luftëtari më i madh për ba-
shkimin e trevave shqiptare në një
shtet. Për këtë qëllim, Elezi kishte
tubuar rreth vetes numër të madh
forcash të armatosura, të cilat ve-
pronin në trevat shqiptare nën
sundimin serb, brenda e jashtë
kufijve politik të Shqipërisë.

Shkaqet që çuan në shpërthi-
min e një lëvizje të armatosur të
qëndresës kundër serbe, të
formës guerile ndër shqiptarët
ishin të shumta, si ato të karakte-
rit politiko-shoqëror ashtu edhe
ato të karakterit social-ekonomik
dhe kombëtar. Dhuna dhe terrori
sistematik i pushtetit serbo-kroa-
to-slloven; shpronësimi i shqip-
tarëve eksproprijimi dhe dhënia e
pronës së tyre kololistëve, si dhe

torturimet, burgosjet me akuza
të konstruara, arrestimi i kaçakë-
ve pas dorëzimit të tyre për kohën
e amnistisë së shpallur paraprake
etj., të gjitha këto ishin nga arsyet
që i bënin shqiptarët më të ven-
dosur në luftën e tyre për liri dhe
bashkim kombëtar. Cak i sulmeve
të çetave kaçake shqiptare ishin:
stacionet e xhandarmerisë, gar-
nizonet ushtarake, gjykatat ko-
munale, zyrtarë civil, policor e
ushtarak etj. Kaçakët pohonin se
këto aksione i ndërmerrnin në
emër të lirisë së Atdheu (në kupti-
min: Shqipërisë etnike), ndaj dhe
ata kishin për detyrë të vrasin pje-
sëtarë të organeve policore, ush-
tarake dhe civile jugosllave. Me
aksionet dhe veprimet kryengritë-
se, paraprakisht synohej të arrihe-
shin këto qëllime: në sytë e po-
pullit shqiptar "ta vrasin forcën
(aftësinë) e shtetit" (Mbretërisë
SKS), për të motivuar shqiptarët
të ngrihen në kryengritje masive
të armatosur, me të cilën do të
provokonin reagimin serbo-jugo-
sllav që do të rezultonte me ma-
sakra e djegie të vendbanimeve
shqiptare nga trupat jugosllave,
me shpresë që kjo gjendje do të
shkaktonte ndërhyrjen eventua-
le të Italisë e cila do të kërkonte in-
tervenimin evropian.

Ndërkaq, përkundër repre-
zaljeve që ushtronte pushteti ju-
gosllav, popullata shqiptare u jep-
te mbështetja morale, materiale e
politike çetave në mënyra të ndry-
shme. Popullata vendore dhe ja-
takët e kaçakëve, i informonin çe-
tat mbi numrin e efektivave të
forcave jugosllave dhe drejtimet e
lëvizjes së tyre, i furnizonin me të
mira materiale kaçakëz, nuk u
jepte informata pushtetit mbi lë-
vizjet e grupeve kaçake etj. Me
qëndrimin e këtillë, popullata
kontribuonte shumë për mossuk-
sesin e ekspeditave jugosllave të
ndjekjes kundër çetave. 

Duket se aksionet militante të
çetave/aradheve kaçake në Trevat
Lindore shqiptare filluan që në vi-
tin 1918. Ndërkaq në pranverë të
vitit 1919, u intensifikuan aksio-
net e armatosura të formës gueri-
le të çetave shqiptare (kaçake)
nën udhëheqjen e Kalosh

Kërçovës. Fillimisht ato u shtrinë
në trekëndëshin: Dibër-Kërçovës-
Gostivar. Gjithashtu, në vitin 1919,
Adem Bulku, i cili kishte kaluar
mbi njëzet vjet të jetës i arratisur
nga pushteti turk, bullgar e serb,
në Tetovë vrau një epror e dy
xhandarë dhe, pastaj ai me dy vël-
lezërit e tij u arratis në mal dhe
formoi çetën kaçake që vepronte
në rrethet e Tetovës e të Shkupi. 

Në gjysmën e dytë të vitit 1919,
aksionet e çetave kaçake u për-
qendruan kryesisht në qarkun
(prefekturën) e Tetovës, por ata u
shtrinë pastaj edhe në qarkun e
Manastirit dhe të Shkupit. U ndër-
morën shumë aksione mbi forcat
jugosllave dhe institucionet sh-
tetërore në këto qarqe. Nënpre-
fekti i rrethit të Gostivarit aksionet
e çetave shqiptare në këto anë i
karakterizonte si: "Paralajmërim

i kryengritjes e tillë si që ka qenë
në vitet e më hershme". 

Luftimet vazhduan nga mesi i
qershorit të vitit 1919, në rrethet e
Galiçnikut dhe të Gostivarit ku ki-
shte kaluar nga Shqipëria politike
një fuqi prej rreth 150 shqip-
tarë/kaçakë, si duket nën drejti-
min e Kalosh Kërçovës. Ky grup
ishte strukturuar në gjashtë (6)
çeta, të cilat kryesisht vepronin në
malet midis Dibrës dhe Gostivarit.
Këto çeta njëherazi kishin vënë
nën kontroll dhe rrugën: Gosti-
var-Hanet e Mavrovës. Kah fundi i
qershorit 1919, prefekti i qarkut të
Tetovës kishte ndërmarrë një ek-
speditë të ndjekjes me forcat e
xhandarmerisë të ndihmuara dhe
nga trupat ushtarake kundër çe-
tave për të i rrethuar dhe pa-
mundësuar tërheqjen e tyre në
Shqipërinë politike. Mirëpo, ek-
spedita e prefektit të qarkut të Te-
tovës nuk rezultoi e suksesshme.
"Rrebelët shqiptarë”/kaçakët me
aksionet e tyre, nga fundi i kor-
rikut-fillimi i gushtit të vitit 1919,
kishin vënë nën kontroll të tyre
edhe rrugët nga Dibra për në Go-
stivar dhe Ohër, me këtë ishin
ndërprerë dhe marrëdhëniet treg-
tare midis këtyre qendrave. Sipas
ministrit jugosllav të Punëve të
Brendshëm, situata e ngjashme
ishte edhe gjatë gushtit të vitit
1919 në territorin e qarqeve të Te-
tovës dhe të Manastirit, si pasojë
e aksioneve të vazhdueshme të
çetave shqiptare. 

Kalosh Kërçova me çetën e tij
edhe gjatë shtatorit vazhdonte
përpjekjet e armatosura me ek-
speditat ushtarako-policore ser-
be/jugosllave të ndjekjes, të cilat
në mënyrë permanente e ndjekin
atë. Më 23 shtator të vitit 1919, në
fshatin Bradash dhe në malin
Vracë (kujtoj se bëhet fjalë për
malin Vracë në masivin e Sharrit),
u zhvillua luftë e rreptë e çetës së
Kaloshit në numër 150 luftëtarë
me efektivat e Regjimentit të XII
të këmbësorisë serbo-kroato-sl-
lovene. Në këtë luftë çeta humbi
një luftëtar, kurse për humbjet
serbo-kroato-sllovene nuk kemi
të dhëna. Aksionet e çetave vazh-
donin dhe në muajin tetor 1919,
në veçanti në zonën e Rekës së Di-

brës ku dhe ishin bazat kryesore
ushtarake e policore të forcave ju-
gosllave të angazhuara në "Sek-
torin e majtë” të "Frontit shqiptar”.
Më 21 tetor 1919 në fshatin Vrani-
sht të rrethit të Dibrës një çetë sh-
qiptare i zuri tre (3) kryetar komu-
nash të këtij rrethi të cilëve ua
morën dokumentet personale,
por "të hollat nuk ua prekën” dhe
i liruan. Ndërkohë në natën e 23-
24 tetor 1919 dy çeta shqiptare sul-
muan forcat ushtarake jugoslla-
ve të dislokuara në afërsi të fshati
Mavrovë (te "Careva çesma”) dhe
te mali Vllajnicë, midis Mavrovës
dhe Gostivarit ku qe plagosur një
ushtar jugosllav. Ndërkaq, më 1
nëntor 1919 pati përpjekje të ar-
matosur të një grupi shqiptarësh
prej 30 vetash dhe "fshatarëve të
armatosur” të fshatit Mavrovë, që
përfundoi pa viktima.

Në bazë të vendimeve (pro-
gramit) të Kongresit Kombëtar të
Lushnjës, shkurt 1920, bëheshin
përgatitje brenda kufijve shtetë-
rorë të vitit 1913 për çlirimin e tre-
vave shqiptare brenda Shqipëri-
së politike nga pushtimi jugosllav
(Zona e pushtimit jugosllav). Baj-
ram Curri dhe Hasan Prishtina an-
gazhoheshin që kryengritja të sh-
trihet edhe në viset shqiptare
jashtë kufijve të Shqipërisë të vitit
1913. Që në fillim të vitit 1920
dukej një veprimtari e ngjeshur
politike për organizimin e një
kryengritje të armatosur edhe në
Trevat Lindore shqiptare. Si duket,
organizimin e kryengritjes në këto
treva e kishte marrë për sipër Ka-
losh Kërçova. Nënprefekti serb i
Peshkopisë, në shkurt të vitit
1920, njoftonte se ka informata se
Elez Isufi, Murat Kaloshi, Halim
Kaca (Kasa!) dhe Selim Noka po
bënin përgatitje që një grup prej
rreth 200 veta të armatosur, në
krye me Kalosh Kërçovën, të
hidhet në qarkun (prefekturën) e
Tetovës, me qëllim që të ngrejë
popullatën në kryengritje kundër
pushtuesit serbo-jugosllav. 

Siç do të vërejmë në vijim, në
verë të vitit 1920 Kalosh Kërçova
me rreth 200 veta vepronte në
qarqet e Tetovës, Shkupit dhe të
Manastirit. 

(vijon në numrin e ardhshëm)

Në Malësi të Dibrës
(Peshkopi), Elez Isufi

konsiderohej personaliteti
më i dalluar dhe luftëtari më

i madh për bashkimin e
trevave shqiptare në një

shtet. Për këtë qëllim, Elezi
kishte tubuar rreth vetes

numër të madh forcash të
armatosura, të cilat vepronin

në trevat shqiptare nën
sundimin serb, brenda e
jashtë kufijve politik të

Shqipërisë

AKSIONET E ÇETAVE KAÇAKE (GUERILE) NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE 1919-1925 (1)

"Grupi i Vardarit", kaçakët shqiptarë
që ngritën pushkët kundër serbëve

Duket se aksionet militante të çetave/aradheve kaçake në Trevat Lindore shqiptare filluan që në vitin
1918. Ndërkaq në pranverë të vitit 1919, u intensifikuan aksionet e armatosura të formës guerile të çetave
shqiptare (kaçake) nën udhëheqjen e Kalosh Kërçovës. Fillimisht ato u shtrinë në trekëndëshin: Dibër-
Kërçovës-Gostivar. Gjithashtu, në vitin 1919, Adem Bulku, i cili kishte kaluar mbi njëzet vjet të jetës i
arratisur nga pushteti turk, bullgar e serb, në Tetovë vrau një epror e dy xhandarë dhe, pastaj ai me dy
vëllezërit e tij u arratis në mal dhe formoi çetën kaçake që vepronte në rrethet e Tetovës e të Shkupi
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Por, duke fuqizuar një fis në kur-
riz të të tjerëve, amerikanët krijuan
një përçarje të thellë. Qytetarët në
Hit filluan të shohin Albu Nimr,
shumica e të cilëve jetonin në fsha-
tra të largëta, si një klasë sunduese,
shtypëse. Policia ngacmoi banorët
ose i arrestoi ata me pretekste të kë-
qija. Nëse nuk keni pasur familje
në polici - domethënë që nuk ishit
Albu Nimr - mund të torturoheni
ose të detyroheni të paguani një ry-
shfet. Çekuilibri i fuqisë nxiti mbë-
shtetjen për al-Kaidën në Irak, pa-
raardhësin e ISIS-it dhe grupeve të
tjera kryengritëse.

"Al-Kaeda po vinte në xhami
dhe na tha:" Shikoni, një fis ka gjithë
fuqinë. Ky nuk është më qyteti yt ",
më tregoi një banor i Hitit. "Shumë
njerëz e pranuan këtë".

Një luftë fisnore me intensitet të
ulët filloi të ziej, me al-Kaidën në
Irak (që tani po e quante Shtetin
Islamik të Irakut) dhe aleatët e saj fi-
snorë duke vrarë dhjetëra pjesëtarë
të fisit Albu Nimr. "Në kohën e Sada-
mit kishte siguri, kishte ligj, ekzi-
stonte një sistem", tha Abu Ammar.
"Pas amerikanëve, ka pasur kaos".

Shumë Sunitë në Anbar nuk u
kënaqën me faktin se intervenimi i
SHBA jo vetëm bëri të përfitonin
fise të caktuara mbi të tjerët, por
gjithashtu krijoi një qeveri të mbi-
zotëruar nga Shiitët. Pas tërheqjes
së amerikanëve në dhjetor të vitit
2011, shteti islamik i Irakut dhe gru-
pet e tjera kryengritëse u përpoqën
të thellonin këto ndarje përmes një
fushate të dhunës. Në vitin 2012,
gati 400 makina-bomba
shpërthyen në mbarë vendin.

Shteti i Irakut u përgjigj me ba-
stisje dhe arrestime që përfshinë
Sunitë të pafajshëm, duke përdo-
rur si justifikim Ligjin famëkeq
kundër terrorizmit, i miratuar në vi-
tin 2005 nga qeveria e përkohshme
e mbështetur nga okupacioni. Mijë-
ra vetë u burgosën ose u zhdukën
në baza të dyshimta. "Policia federa-
le pushtoi 11 shtëpi në qytetin e al-
Tajjisë, në veri të Bagdadit dhe arre-
stoi 41 vetë, duke përfshirë 29
fëmijë, brenda shtëpive të tyre", tha
një kumtesë tipike e Human Rights
Watch. "Burimet thanë se policia i
rrahu gratë dhe i torturonte me go-
ditje elektrike dhe qese plastike të
vendosura mbi kokat e tyre derisa
filluan të mbytnin".

Në dhjetor 2012, në rajonet su-
nite shpërtheu një lëvizje me prote-
sta masive që bllokuan autostradat.
Disa demonstrues kërkuan
reformën e ligjeve të kundër-terro-
rizmit, disa kërkuan një rajon fede-
ral sunni dhe të tjerë donin një
përmbysje të plotë të qeverisë. Në
fillim demonstrimet ishin të qeta.
Por, nën goditjet e ashpra të qeveri-
së, lëvizja ngadalë u shndërrua në
një luftë të armatosur. Pika e kthe-

sës erdhi në prill të vitit 2013, kur
forcat e sigurisë hapën zjarr ndaj
protestuesve sunitë në qytetin e
Hawias, duke vrarë të paktën 50
vetë dhe duke plagosur më shumë
se 100. Në dhjetorin e ardhshëm,
kur forcat e sigurisë sulmuan kam-
pin e protestës Ramadi, transformi-
mi në një kryengritje ishte i plotë.
Në shumë qytete, fiset sunite
morën pjesë në luftëra të hapura
me shtetin e Irakut. Kishin kapur
shpejt avantazhin.

"Sunnitë e Irakut, një vit më parë
filluat protesta paqësore", tha në një
deklaratë Abu Mohammad al-Ad-
nani, një zëdhënës i ISIS. "Ju thamë
se do t’ju detyronin të luftoni dhe
kjo është ajo që ka ndodhur tani.

Përkundër të gjithë dijetarëve dhe
klerikëve brenda dhe jashtë Irakut
të cilët ju thanë që të shmangni
dhunën, tani ju keni marrë armë
kundër vullnetit tuaj ".

Për një kohë, një aleancë e butë
e fiseve sunni, Isis-it dhe grupeve të
tjera revolucionare mbaheshin së
bashku. Por ISIS filloi vrasjen e
aleatëve të saj për të dominuar lë-
vizjen dhe në të njëjtën kohë shte-
ti irakian e rriti shtypjen e saj - në
Falluxha, për shembull, granatimet
e armatosura pa dallim vranë qin-
dra civilë. Aleanca suni u shkatër-
rua, duke detyruar disa sheik që të
iknin dhe të tjerët të bashkoheshin
me ISIS për mbrojtje. Fiset sunite
që luftonin një qeveri të mbizotë-

ruar nga Shia, por u ndanë kundër
njëri-tjetrit dhe ISIS filloi të gëlltiste
pjesë të mëdha të Irakut perëndi-
mor. Në fillim të vitit 2014, grupi
solli Falluxhën nën kontrollin e saj.
Pak muaj më vonë, pushtoi Mosu-
lin, qytetin e dytë më të madh të
Irakut. Deri në tetor, ISIS kishte arri-
tur në portat e Hitit.

Falah Sabar dhe Abu Ammar, të
cilët ende dukeshin të gatshëm të
punonin në stacionin e policisë,
shikuan me tmerr ndërsa fushat
dhe pemët e rinisë së tyre ranë në
duart e ISIS. Megjithëse qeveria po
kapte kontrollin e Hitit, brenda ku-
fijve të qytetit, zemërimi popullor
ndaj forcave të sigurisë irakiane -
dhe fisit Albu Nimr - kishte filluar të
vlonte. "Kur patrulluam, unë mund
ta shihja atë në sytë e tyre", tha Abu
Ammar. "Njerëzit na panë sikur ne
ishim okupatorë".

Herët në mëngjesin e 2 tetorit
2014, telefoni i Falahut filloi të bie.
Ai ishte duke marrë detyrën nga ta-
volina gjatë një ndërrimi gjithë
natën në stacionin e policisë jashtë
Zweiya. Raportet nga Hit, vetëm
pak kilometra larg, treguan një
shpërthim të jashtëzakonshëm në
hyrjen jugore të qytetit. Për javë të
tëra, ISIS kishte pushtuar fshatrat
në jug të qytetit dhe luftëtarët do të
afronin në bazën e policisë në
qendër të Hitit. Por, ndërsa u dër-
guan thirrje të furishme, Falah filloi
të kuptojë se kjo nuk ishte vetëm
një granatim tjetër. Së shpejti, pati
njoftime për një shpërthim të dytë
shurdhues, dhe më pas me armë
zjarri. Në orën 6:30, ai mori fjalën se
shtatë kamionë të ISIS kishin shke-
lur pikën kryesore të kontrollit të
qytetit. Falahu thirri Abu Ammarin,
i cili ishte në shtëpi. Ai u vesh, mori
armë dhe iu bashkua policëve të
tjerë jashtë detyrës, të cilët po flutu-
ronin drejt Hitit për të siguruar re-
zervë. Kur mbërriti, e pa se ISIS kish-
te shpërthyer një bombë
vetëvrasëse në një cisternë të naftës,
duke zhdukur mbrojtjen jugore të
qytetit. Ai kaloi nëpër rrugicat
dredha-dredha derisa arriti në se-
linë e policisë, e cila tashmë ishte e
mbushur me vrima plumbash.
Zjarr plumbash erdhi nga çatitë, dy-
qanet aty pranë, termocentrali. Me-
shkujt u shtrënguan nga motoçikle-
tat që po bredhnin me granata.
Policia filloi të braktiste pikat e kon-
trollit të tyre përreth qytetit dhe u
arratis në selinë qendrore. Rapor-
tet e të shtënave të armëve erdhën
nga gati çdo lagje. Abu Ammar ki-
shte parë një skenë të errët: Banorët
e qytetit po ndihmonin ISIS.

"Ishte sikur ISIS të kishte hedhur
zjarr në benzinë", tha ai. "Ishte një
kryengritje". Ai e ftoi Falahun dhe
tha: "Kjo është ajo. Kjo është ora
zero. Ata e kanë planifikuar këtë me
kujdes". Falah, i cili po koordinonte
logjistikën, e thirri ushtrinë për
ndihmë.  (VIJON)

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

mes të gjallëve: Amerika, talebanët
dhe lufta në sytë afgane". Teksti është

botuar në "The Atlantic", i përkthyer
dhe përshtatur nga "KDPolitik.com".

FEJTON: FERRI PAS ISIS-it (3)

AL-KAIDA përfitonte
duke nxitur dhe
thelluar përçarjet
Falah Sabar dhe Abu
Ammar, të cilët ende
dukeshin të gatshëm të
punonin në stacionin e
policisë, shikuan me
tmerr ndërsa fushat dhe
pemët e rinisë së tyre
ranë në duart e ISIS.
Megjithëse qeveria po
kapte kontrollin e Hitit,
brenda kufijve të qytetit,
zemërimi popullor ndaj
forcave të sigurisë
irakiane - dhe fisit Albu
Nimr - kishte filluar të
vlonte
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Sipas të dhënave statistikore
të kulturës nga INSTAT, numri i
frekuentimeve në bibliotekën më
të rëndësishme në vend pothuaj-
se është përgjysmuar gjatë vitit
2017.

Numri i frekuentimeve në Bi-
bliotekën Kombëtare zbriti në 88
mijë, nga mbi 150 mijë që kishte
qenë në vitin 2016.

Ndërsa Eurostat raporton se
në BE, banorët shpenzojnë mesa-
tarisht 200 euro për frymë për li-

bra, ndërsa rreth 20 % e popullsi-
së janë lexues të rregullt të libra-
ve, shkruan Monitor.

Në vendet perëndimore, rënia
do të ishte tregues i sjelljes elek-
tronike, që do të thotë se priren
që të lexojnë në Web më tepër se
sa libra fizik, pra e-libra. Por, në
rastin shqiptar e-libri nuk është
shumë i pranishëm sepse, sipas
përfaqësuesve të shtëpive krye-
sore, pirateria dhe aksesi i pakët
në faqe si Amazon, janë pengue-

sit kryesorë.
Në vitin 2016, Eurostat përllo-

garit se të gjitha familjet në Ba-
shkimin Europian (BE) shpenzuan
90 miliardë euro ose 1.1% të sh-
penzimeve totale të tyre të konsu-
mit në libra, gazeta dhe shkrimi.
Kjo përfaqëson 0.6% të GDP-së
së BE-së ose rreth 200 euro për
banor të BE-së. Nga ana tjetër, sh-
penzimet e familjeve për këto
objekte ishin më pak se gjysma e
shpenzimeve të tyre në shërbimet

rekreative dhe kulturore.
Shpenzimet për libra, gazeta

janë në rënie. Në vitin 1995, 1.8%
e shpenzimeve totale të konsu-
mit të familjeve në BE ishte e
përkushtuar ndaj këtyre artikujve.

Në Shqipëri mungojnë stati-
stika të qarta mbi shumën e sh-
penzuar për libra, gazeta etj, por
shifrat sugjerojnë se konsumimi i
tyre në Biblioteka ka qenë në rë-
nie, duke pësuan përgjysmim në
2017, nga një vit më parë, shkruan
Monitor.

Eurostat tregon se përqindja
e njerëzve që lexojnë libra në Ser-
bi, është më e lartë se në Belgjikë,
Austri, Rumani apo Francë. Ndër-
sa kryeson listën në Europë, Fin-
landa, pasuar nga Polonia dhe
Estonia, me përqindjen më të
madhe të njerëzve që lexojnë li-
bra, përkatësisht 17 %, 16.5 % dhe
15 %.

Statistika më e fundit e reali-
zuar në Shqipëri nga Shoqata e
Botuesve tregonte se në 2015, 60
% e të rinjve lexojnë 1-3 libra në
vit, shifër e ulët duke marrë në
konsideratë se bashkëmoshatarët
europianë shpenzojnë mesatari-
sht 200 euro në vit për libra.

Kafka u lind në një familje he-
breje, gjermano-folëse të klasës
së mesme, në Pragë. Shkrimtari,
pjesa më e madhe e punës së të
cilit mbeti e përgjysmuar dhe  u
botua vetëm pas  vdekjes së tij,
pati një rini të turbulluar, plot dy-
shime mbi karakterin dhe vlerën
e vetes, e kjo për shkak të
marrëdhënieve të vështira që ki-
shte me të atin.

Në përpjekje për të gjetur
qetësi shpirtërore, Kafka vendosi
t’i shkruajë në letër shqetësimet,
hatërmbetjet dhe të vërtetat e
pathëna që kishin krijuar një bar-
rierë të pathyeshme midis tyre.

Letrën të cilën ai deshi t’ia
japë përmes nënës, i ati nuk e

lexoi kurrë. Nuk dihet nëse  nëna
ia dha atij letrën dhe ai nuk e
lexoi, apo ajo nuk ia dha, dhe në
pabesi e fshehu atë. Por ajo që
është e sigurt është se mbi fatke-
qësinë e tij u krijua një sërë ve-
prash që do t’u shërbejnë brezave
të tërë, s’dihet se deri kur, për të
gjetur vetveten në filozofinë e tij.

“Kurrë më parë nuk të ka
ndodhur të më poshtërosh më
shumë me fjalë, e kurrë më parë
nuk më ke treguar më qartë përç-
mimin tënd. Kur njëzet vjet më
parë, ti më flisje me të njëjtën
gjuhë, mund të kishim parë
madje një fije rrespeki ne sytë e tu
për këtë djalë të pjekur para kohe,
që ti gjykoje tashmë të aftë të fu-

tej pa bërë më kthesa në jëtë. Sot,
një respekt i tillë s‘mund të bëjë
tjetër veç ta thellojë përçmimin,
sepse adoleshenti është gjendur
me vrull të thyer, e ai nuk të duket
ty më i pasur me thjesht një për-
vojë të vetme, por njëzet vjet më
i mjerë.”

“Pamundësia për të pasur
marrëdhënie paqësorë më ty pati
dhe një pasojë tjetër, krej të natyr-
shme në të vërtetë: unë humba
përdorimin e fjalës. Pa dyshim,
dhe në rrethana të tjera, nuk do të
kisha qenë një gojëtar i madh, por
të paktën do të kisha folur rrjedh-
shëm gjuhën e zakonshme njerë-
zore. Megjithatë, mjaft herët, ti
ma ke ndaluar marrjen e

fjalës:(„Mos ma kthe!“), ky kërcë-
nim dhe dora e ngritur që e thek-
sonte atë, më kanë shoqëruar
gjithmonë. Kur bëhej fjalë për çë-
shtjet e tua, ti ishe një folës i
shkëlyer, por unë mora një sh-
prehi që të flisja në mënyrë të
ndërprerë dhe belbëzuese, por
dhe kjo ishte tepër për ty dhe
atëherë fillova të hesht, fillimisht
për sfidë mbase, pastaj ngaqë as
s‘mund të mendoja më, as të flisja
në praninë tënde.”/Bota.al

Dy romane të
Luan Starovës
në bullgarisht

Më 10 maj, në orën 18, në sallën
e madhe të Akademisë së
Shkencave të Bullgarisë u bë pa-
raqitja e dy romaneve të Luan
Starovës “Babilonasit e Ballka-
nit” (2018) dhe “Kthimi i Dhive”
(2017) të botuara në gjuhën bul-
lgare. Botimi është realizuar
nga shtëpia botuese “Izida”, kur-
se veprimtaria u organizua nga
Akademitë e Bullgarisë dhe Ma-
qedonisë në kuadrin e festime-
ve të Ditës së Kulturës Bullgare
dhe të Alfabetit Cirilik.
Të pranishëm ishin presidentët
e dy Akademive, intelektualë
dhe studentë-ballkanistë. Stu-
dentët folën në mënyrë sponta-
ne për takimin e tyre të parë me
veprat e shkrimtarit, që ishte ro-
mani “Koha e dhive” (2003).
Librat e rinj u prezantuan nga
shkrimtari i mirënjohur bullgar
Anton Donçev. Rrëfimi i tij ishte
emocionues figurativ dhe ndolli
qetësi absolute në sallë. Për tek-
stet e Starovës, tregoi ai, kishte
menduar metaforën e fuçisë me
verë, mirëpo fjala fuçi nuk iu
duk me tingëllim të këndshëm,
prandaj duke u gdhirë në
mëngjes i erdhi një përfytyrim
më i denjë, i amforës së bukur
përgjysmë në tokë, të mbushur
me verë nga vreshtat më të mira
të Ballkanit tonë.

Posteri i grafistit Ngadhnjim
Mehmeti, i realizuar për shfaqjen
teatrore “Gratë” – projekt i Teatrit
Shqiptar Shkup, është vlerësuar
me Çmimin e Argjendtë në “Poster
Annual 2019” që mbahet në Nju
Jork të SHBA-së, njofton Por-
talb.mk.

Lajmin e ka bërë të ditur Teatri
Shqiptar i Shkupit dhe njëkohësi-

sht kanë shprehur falemnderimin
për bashkëpunimin që kanë pasur
me Mehmetin dhe studion Eggra
gjatë shfaqes “Gratë”.

“Kemi kënaqësinë të ju infor-
mojmë që Ngadhnjim Mehmeti
është fitues i Çmimit të Argjendtë
në “Poster Annual 2019” me poste-
rin e shfaqjes “Gratë” të Teatrit Sh-
qiptar në garën ndrëkombëtare të

Graphis – një nga botimet më pre-
stigjioze për dizajn grafik në botë
me qendër në Nju Jork. Krenarë
për suksesin e bashkëpunëtorëve
tanë, Ngadhnjim Mehmetit dhe
studios Eggra. Ju falënderojmë që
ngreni imazhin grafik të Teatrit
tonë në skenën botërore”, thuhet
në njoftimin e Teatrit Shqiptar të
Shkupit.

Grafisti Ngadhnjim Mehmeti vlerësohet me Çmim të Argjendtë 

Franz Kafka: “Njëzet vjet më i mjerë”

Numri i shqiptarëve 
që lexojnë po pëson rënie
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Bujar KURTAJ

Shkup, 15 maj - Të mërkurën në pro-
gram do të jetë java e parafundit në
Ligën e parë futbollistike të Maqe-
donisë. Do të zhvillohen pesë nde-
shjes, prej tyre tre ndeshje derbi,
edhe atë për mbijetesë dhe për
dalje në Evropë, duke marr parasy-
sh se gara për titull ka mbaruar prej
muajit prill, ku pa shumë proble-
me, ky epiteti i kampionit i takoi KF
Shkëndija. 

Ndryshe në Manastir do të për-
ballen Pelisteri dhe FC Shkupi. Të
parët synojnë që nëpërmjet kësaj
ndeshje të vazhdojnë betejën për
mbijetesë, kurse skuadra shqiptare
garën për në Evropë. Aktualisht
bardhekaltërit kanë 45 pikë, një më
pak se Sileksi në pozitën e katërt
dhe tre më pak se Rabotniçki, deri-

sa Pelisteri me 34 pikë gjendet në
pozitën e parafundit, pozitë kjo e
cila qon në një rang më të ulët.
Edhe Pelisteri, por edhe FC Shkupi
synon fitoren, dhe njëkohësisht do
të jenë me mendje të sfidat në
Shkup, ku "Skopje" do të pret Po-
bedën dhe në Kratovë, Sileksi do të
përballet pikërisht me Rabotniçkin.
Favorit në letër janë djemtë e traj-
nerit Zekirja Ramadani, të cilët
javën e kaluar në ndeshjen e mbe-
tur, mundën skuadrën nga Mana-
stiri me 5-2. Megjithatë në asnjë
moment nuk duhet nënçmuar
kundërshtarin, duke marr parasysh
se tre pikët u nevojiten më shumë
se kurë, ndërsa asaj që i frikohen
më së shumti bardhekaltërit, është
referimi, ku ndarjen e drejtësisë do
të ndajë Aleksandar Stavrev, referi
i cili i dëmtoi ata rëndë në përbal-
ljen me Sileksin në Çair (1-1), në
kuadër të javës së 32. Nga radhët e
klubit të Çairit shpresojnë të mos
përsëritet i njëjti skenar dhe të ketë
referim real. Ndërkohë, opinionin e

tij për sfidën me Pelisterin, për fa-
qen e klubit e ka dhënë, mbrojtësi
i majtë, Bllagoja Lamçevski. “Nde-
shja ndaj Pelisterit në Manastir si
për ne ashtu edhe për ata është e
një rëndësie shumë të madhe.
Neve na pret deri në fund një garë
e vështirë, për dalje në Evropë,
ndërsa ekipi i Pelisterit me të gjitha
forcat kërkon mbetjen në Ligë.
Shkojmë në Manastir të luajmë
mençur dhe të luftojmë maksima-
lisht deri në fishkëllimën e fundit të
referit, duke shpresuar që në fund
ne të marrim rezultat pozitiv dhe të
mbesim për pozitën që dërgon në
garat evropiane”, deklaroi Lamçev-
ski. 

Në Kratovë gjithashtu pritet të
zhvillohet një ndeshje interesante,
mes dy pretendentëve për dalje në
Evropë, Sileksit dhe Rabotniçkit. Të
dyja skuadrave u nevojitet një re-
zultat i mirë, sidomos "romantikë-
ve" të cilët me një humbje eventua-
le, mund të rrezikojnë pozitën e
tretë dhe të katërt, duke marr para-

sysh se në xhiron e fundit takohen
me "Skopjen". Derisa, kjo e fundit
me fitore eventuale ndaj Ppobedës
sot, do të mbajë shpresat gjallë për
mbijetesë, respektivisht për po-
zitën e tetë, e cila qon në balotazh.
Nën hije të këtyre ndeshje, në Te-
tovë do të luhet derbi shqiptar mes
Renovës dhe Shkëndijës. Do të
luhet për prestigj, duke marr para-
sysh se të dyja skuadrat i kanë arri-
tur ambiciet e tyre, Renova mbije-
tesën dhe Shkëndija titullin e
kampionit. Të gjitha ndeshjet e
javës së 35 në LPFM-së do të zhvil-
lohen sot (e mërkurë) në ora 16.30. 

FSHF njofton zyrtarisht zhvillimin e ndeshjes miqë-
sore të skuadrës kombëtare të futbollit në datë 29 maj
në Cyrih ndaj përfaqësueses së Kosovës. Sipas akordit
të arritur, takimi do të luhet në stadiumin “Letzin-
grund” në Cyrih në orën 20.00, teksa pak ditë më vonë
është përcaktuar të luhet edhe një tjetër takim miqë-
sor, me përfaqësuesen e Ukrainës. Kombëtarja shqip-
tare e futbollit do të nisë grumbullimin e saj në Zvicër
në datë 26 qershor për të përgatitur edhe këto dy sfida
miqësore. Programi stërvitor dhe mediatik i skuadrës
për këto dy ndeshje miqësore do të bëhet publik në
ditët në vijim.

Më datën 2 qershor, në Munih të
Gjermanisë, do të zhvillohet dueli i
boksit në peshën super të mesme mi-
dis boksierit shqiptar Mike Gjetan Keta
dhe portorikanit Manny Siaca, ky i fun-
dit një ish-kampion bote në këtë peshë
(25 fitore e 8 humbje si profesionist).
Një sfidë e rëndësishme për boksierin
kuqezi (21 fitore e 4 humbje për Ketën
në karrierë), që rikthehet në ring pas
një periudhe të gjatë, për shkak të një
problemi shëndetësor. “Kam pasur
disa probleme shëndetësore, që më
mbajtën larg ringut për pak kohë, por
tashmë jam mirë dhe mjekët më kanë
dhënë “OK” për të dueluar, ndaj jam
sërish gati”, tha Gjetan Keta në një in-
tervistë për “Telesport”. Më tej, duke
folur për përgatitjen e kryer dhe
gjendjen aktuale, Keta shprehet se
është në formë dhe gati për sfidën e
radhës në ring. “Jam përgatitur shumë
mirë, madje stërvitem prej një kohe
të gjatë. Personalisht mezi po e pres
ditën e ndeshjes për të treguar edhe

një herë vlerat e mia”, tha Keta, që ash-
tu si gjithnjë, një pjesë të fazës përga-
titore e ka kryer në Bulqizë, vend-
lindjen e tij. “Jam shqiptar e jam
krenar. Asnjëherë nuk e tradhtoj ven-
din tim, fansat e mi, flamurin tim dhe
dua t’i bëj krenarë”, thotë Gjetan Keta.
“Stërvitja në Shqipëri është si një haj-

mali për mua, ky vend më jep energji
të jashtëzakonshme, sidomos kur stër-
vitem në Bulqizë. Tani shpresoj që këto
energji të akumuluara t’i përdor dhe
shpreh në ring”, thotë Keta, që pret
edhe mbështetjen e fansave shqiptarë
në Gjermani, ku do të duelojë. “Edhe
në Gjermani ndihem si në shtëpinë
time, aty kam shumë fansa që më kanë
mbështetur gjithnjë dhe i falënderoj.
Madje i pres të shumtë edhe më 2 qer-
shor. Ata më kanë mbështetur dhe nuk
dua t’i zhgënjej”, shprehet boksieri. Në
fund, duke folur për rivalin e radhës,
Keta shton: “Rivali i radhës është i vë-
shtirë, i njohur në arenën ndërkombë-
tare, një ish-kampion bote. Por kjo nuk
më tremb, jam gati dhe do të tregoj
sa vlej. Ndihem më i fortë se më parë,
si asnjëherë tjetër. Jam në formë dhe i
kënaqur nga stërvitja që kam kryer,
falë mbështetjes edhe të stafit tim.
Rëndësi për mua në këtë sfidë ka fi-
torja dhe jo si vjen ajo, me “KO” apo
me pikë”, deklaroi Gjetan Keta.

Evertoni e
Uest Hemi 
në garë për
Shaqirin
Evertoni dhe Uest Hemi janë në
garë për ta transferuar mesfu-
shorin Xherdan Shaqiri. Të dy
skuadrat janë shprehur të gat-
shme t'i paguajnë Stok Sitit 12
milionë funte (13.6 milionë
euro), aq sa është klauzola e ko-
sovarit për lirim. “Shaqiri do të
nënshkruajë për një klub më të
madh të Premier Ligës dhe gara
më e fortë është duke u bërë
nga Evertoni e Uest Hemi. Për
një lojtar si Shaqiri nuk do të
jetë barrë të paguajnë 12 mi-
lionë funte”, shkruan “hitc.com”.
Shaqiri 26-vjeçar me Stok Sitin
nuk arritën të mbijetojnë në
Premier Ligë. Me Stok Sitin ka
kontratë deri në verën e vitit
2020. Interesim për Shaqirin
kanë shprehur edhe disa skua-
dra tjera në Angli e në Gjerma-
ni. Te Stok, reprezentuesi i Zvi-
crës u transferua më 2015 nga
Interi. Karrierë ka bërë edhe në
Bajern Munih e në Bazel.

LIGA E PARË, JAVA E PARAFUNDIT

Shansi i fundit për Shkupin
FC Shkupi synon fitoren
dhe njëkohësisht do të
jetë me mendje të sfida
tjetër në Kratovë, ku
Sileksi do të përballet
pikërisht me
Rabotniçkin, dy
konkurrentët për
pozitën e tretë dhe të
katërt. Favorit në letër
janë djemtë e trajnerit
Zekirja Ramadani, të
cilët javën e kaluar në
ndeshjen e mbetur,
mundën skuadrën nga
Manastiri me 5-2

DYSHET:
Vardari - A.Pandev
Pelisteri - Shkupi
Renova - Shkëndija
Skopje - Pobeda
Sileksi - Rabotniçki

Miqësorja me Kosovën
më 29 maj në Cyrih

Keta më 2 qershor kundër ish-kampionit të botës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Shërbimi pedagogjik 

 

Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsim fillor dhe të mesëm (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 

217/15, 30/16 dhe 21/18), drejtori i Shërbimit pedagogjik shpall konkurs publik për recensent të teksteve 
shkollore me nr. 22-476/1 të datës 19.04.2018, për arsye se në të njëjtin nuk janë paraqitur numër i mjaftueshëm i 

recensent, drejtori i Shërbimit pedagogjik publikon: 

 

SHPALLJE PUBLIKE E PËRSËRITUR 
për recensentë të teksteve shkollore 

 

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. “Sv. Kiril i Metodi” nr. 54- Shkup. 

2. Publikohet Shpallje publike për recensentë për lëndët: 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VI të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VII të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VIII të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e IX të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e I të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e II të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e III të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e IV të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

 

3. Recensentët e paraqitur duhet të përmbushin kushtet në vijim: 

- të jenë mësimdhënës nga fakultetet mësimdhënëse për lëndën mësimore për të cilin dedikohet teksti shkollor dhe 
me së paku 10 vjet përvojë pune në mësim dhe 

- të jenë mësimdhënës nga shkolla fillore gjegjësisht e mesme përkatëse për lëndën mësimore për të cilin 
dedikohet teksti shkollor dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në mësim. 

Kandidatët e interesuar së bashku me fletëparaqitjen obligohen të parashtrojnë: 

-    certifikatë ose diplomë për arsimin e mbaruar përkatës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (kandidatët 
të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit obligohen që të parashtrojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e 
Maqedonisë),  
-    deklaratë se i përmbushin kushtet në pajtim me nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsim fillor dhe të 
mesëm. 
- pasqyrë të të dhënave të regjistruara në evidencën amë të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të 
Maqedonisë  
- vërtetim nga institucioni ku është punësuar. 

Fletëparaqitja mund të merret nga www.mon.gov.mk ose të merret në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës – 
Shërbimi pedagogjik, rr. Kiril i Metodi nr. 54, Shkup. 

Fletëparaqitjen e plotësuar në rregull së bashku me tërë dokumentacionin parashtrohen në Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik në rr. Kiril i Metodi nr. 54, Shkup. 

Afati përfundimtar për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 21.05.2018. 

Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 

 
 
Në bazë të programit për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-

rekreative  në Komunën e Çairit 2018 (Fleta zyrtare nr. 4/2018), Komuna e Çairit shpall: 
 

THIRRJE PUBLIKE  
 

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të 
Komunës së Çairit për vitin 2018 të dedikuara për përkrahje të klubeve sportive  në 
Komunën e Çairit. 

Shpërndarja e mjeteve nga Buxhetit i Komunës së Çairit për vitin 2018, në pajtim 
me Programin  për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve  sportive-rekreative,  do  
të bëhet në bazë të kritereve dhe prioriteteve të dhëna të kësaj thirrje.  
Mjetet nga Buxheti i Komunës së Çairit do të shfrytëzohen për financimin e projekteve dhe 
aktiviteteve që do të kontribuojnë në zhvillimin dhe përparimin e sportit dhe aktiviteteve 
sportive-rekreative. 
 
Kriteret bazë të organizimit 
 
       Kriteret bazë të organizimit që duhet t’i plotësojnë shoqatat dhe ekipet sportive të cilat 
do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:  
 

- Të jenë të regjistruar sipas Ligjit  
- Të merren me aktivitete të fushës së sportit. 

 
Dokumentacioni i duhur që shoqata/klubi sportiv duhet ta bashkëngjisë në 

Fletëparaqitjen për mbështetje financiare 
 

 Fletëparaqitje për përkrahje financiare  
 Vendim për regjistrim të shoqatës ose klubit sportiv 
 Varësisht nga statutit i aplikuesit, të dorëzohet edhe Vendim për ushtrim të 

veprimtarisë sport, të lëshuar nga Agjensioni për të rinj dhe sport të RM-së 
 Vërtetim për xhiro-llogari aktive 

 
Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjes    

 
 Të dhënat e nevojshme si dhe propozim programet dhe projektet, me konstruksion 
financiar, duhet të dorëzohen në fletëparaqitje të veçantë, e cila mund të merret në Arkivin 
e Komunës së Çairit ose në faqen zyrtare të Komunës së Çairit www.cair.gov.mk. 

Thirrja publike do të zgjat 10 ditë, nga dita e shpalljes në mjetet për informim publik. 
Fletëparaqitjet duhet të dorëzohen deri te Komuna e Çairit, përmes postës në adresën: 
H.T. Karposh nr. 5, 1000 Shkup, ose në arkivin e Komunës së Çairit më së voni  deri në 
orën 15, në ditën e fundit të përfundimit të Thirrjes publike, me shënim Thirrje publike për 
përkrahje financiare të klubeve sportive në Komunën e Çairit. 

     Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015, tekst i pastruar) dhe nenit 80 dhe 82 të Ligjit për 
arsim fillor LMP (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/08, 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 dhe 67/17), ndërsa në pajtim me pëlqimet e marra për kohë të caktuar nga 
MASH – Shkup nr. 12-5685/3 të datës 14.05.2018,  Drejtori i SHFK “Pashko Vasa” f. Grupçink – Zhelinë më datë 15.05.2018 
publikon: 
             

SHPALLJE 
 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/18 në shkollën fillore qendrore dhe periferike 

Mësimi në gjuhën shqipe. 
Shkolla qendrore në f. Grupçin: 

 
1. Mësimdhënës të matematikës deri në kthimin e punëtorit (ndërrim për drejtor) me orar të plotë të punës. Pagesa bazë është 
20.648,00 den. me orar të punës prej ora 07.30 deri në ora 13.00..........................................................................1 realizues. 
 
 

Shkolla periferike f. Kopaçin Doll 
 

1. 1. Mësimdhënës të grupit klasor me orar të plotë të punës. Pagesa bazë është 20.648,00 den. me orar të punës prej ora 12.30 
deri në ora 18.00...........................................................................................................................................................1 realizues. 

      
Kushtet: 
           Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të kenë të mbaruar arsimin përkatës sipëror sipas Ligjit për arsim fillor. 
      Dokumentet e nevojshme: Lutje, diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar përkatës (në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter), certifikatë të shtetësisë, kartelë për paraqitje për punë, certifikatë se nuk është nën hetime dhe certifikatë të mjekut. 
        Shpallja do të zgjasë 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet e kompletuara të dorëzohen personalisht në dorë deri në objektet e shkollës çdo ditë pune. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

SHFK “Pashko Vasa” Grupçin

REPUBLIKA E MAQEDONISË
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup  

Fakulteti për elektroteknikë dhe teknologji informatike  

Në bazë të nenit 131 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008, 103/2008, 
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 114/2011, 123/2012, 15/2013  
24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 155/2015 120/2016  
127/216), nenit 51 të Rregullores për marrëdhëniet e brendshme dhe punën e Fakultetit për elektroteknikë dhe 
teknologji informatike në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, dekani i Fakultetit për 
elektroteknikë dhe teknologji informatike ka sjellë vendim për publikim  

KONKURS 
Për zgjedhje në thirrje: 

 
Publikohet konkurs për zgjedhje të mësimdhënësit në të gjitha titujt mësimor – shkencor për lëndët në sferën 
mësimore – shkencore 10900 – matematikë, 
(zgjedhja është për periudhë prej 5 vjet) 

  
 Kushtet: Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të 
parapara me Ligjin për arsim sipëror, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” dhe akteve të 
tjera të Universitetit dhe Fakultetit. 
 Së bashku me kandidatët duhet të parashtrojnë: dokumente për arsim të mbaruar, biografi të shkurtë, 
formular të plotësuar ndaj raportit për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, listë për punimet profesionale dhe 
shkencore, nga një kopje të punimeve, vërtetim për njohje të gjuhës së huaj dhe certifikatë të shtetësisë.  

Orari i punës është në pajtim me orarin e orëve në semestër, ndërsa pagesa bazë varet nga angazhimi 
mësimor në semestër.  

Fletëparaqitjet me dokumentet e kompletuara parashtrohen përmes arkivit të Fakultetit, ose përmes 
postës në adresën rr. Rugjer Boshkoviq 18 – Shkup. 

Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
               Nga FETI  

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 e Ligjit për arsim fillor dhe nenit 71 paragrafi 1 alineja
7 e Statutit të SHFK “Kosta Racin” f. Podaresh, Këshilli drejtues i Shkollës, në mbledhjen e
mbajtur më datë 14.05.2018, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për zgjedhje të drejtorit të shkollës

Kushtet: Për drejtor të Shkollës fillore zgjidhet personi i cili krahas kushteve të
përgjithshme të përcaktuara me Ligj, i përmbushë edhe kushtet për mësimdhënës ose
bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore dhe ka së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në punë
edukativo arsimore, provim të dhënë për Drejtor dhe test të dhënë psikologjik dhe test për
integritet.
Mandati i Drejtorit zgjatë 4 (katër) vjet dhe fillon të rrjedhë nga dita kur është sjellë Vendimi
për zgjedhje nga ana e Kryetarit të komunës.

Kandidatët e interesuar krahas lutjes, duhet të parashtrojnë diplomë për arsim të mbaruar
(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), certifikatë për provim të dhënë për Drejtor,
certifikatë se nuk është i dënuar, vërtetim për përvojën e punës, certifikatë të shtetësisë,
certifikatë të mjekut dhe vërtetim/certifikatë për test të dhënë psikologjik dhe test për
integritet.

Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin
ditor.

Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresën e SHFK “Kosta Racin” f. Podaresh, ose në
arkivin e Shkollës.

Këshilli i shkollës pranë SHFK “Kosta Racin” f. Podaresh,
Kryetar, Dragan Ristov

AGJENCIA PËR ADMINISTRATË 
Plotësim i shpalljes nr. 50/2018 

 
 Në shpalljen nr. 50/2018 për punësim të nëpunësve administrativë në Komunën Qendër  e publikuar më 
14.05.2018 në gazetën ditore Koha, për vendin e punës nr 3. INS0101V01001 Këshilltar - inspektor i autorizuar për 
strehim, Njësia për inspektim komunal, inspektim të ambientit jetësor, pagesa të tatimeve dhe taksave dhe 
kompetenca tjera të komunës, Sektori për çështje inspektuese, bëhet plotësim i  shpalljes: 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, 
ose të kryer shkallës VII/1, Shkencat juridike, Arkitekturë, Urbanizëm dhe planifikim ose Ndërtimtari dhe 
ekonomizim të ujit 
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
    Kompetencat e përgjithshme:  
-   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

              Kompetenca të posaçme: 
-   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
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Në bazë të nenit 384 nenit 385 si dhe nenit 387 të Ligjit mbi shoqatat tregtare „Fl. Zyrtare e RM“ Nr. 28/04   nenit 
38 nenit 40 si dhe nenit 41 të Statutit të „Knauf-Radika“ SH.A.-Dibër, Kuvendi i SH.A. shpall: 
 

Gips dhe prefabrikatet e gipsit 
Knauf-Radikash.a. Dibër 

 
Kuvendi i SH.A. shpall 

 
THIRRJE  PUBLIKE 

 Gips dhe prefabrikatet e gipsit „Knauf-Radika“ SH.A.- Dibër, thërret të gjithë aksionarët të marrin pjesë 
në seancën e XXV-të të Kuvendit të Shoqërisë aksionare, e cila do të mbahet më datë 20.06.2018 (e mërkurë), me 
fillim në ora 13:00 në lokalet e SH.A. Rr.  “ 8 Shtatori” p.n. 
 Kuvendi vendos në mënyrë meritore nëse në seancë marrin pjesë aksionarët të cilët disponojnë më së 
paku gjysmën e aksioneve me të drejtë vote. Për mënyrën e votimit vendos Kuvendi i Shoqërisë nëse me Ligj ose 
Statut nuk është paraparë ndryshe. 
 Secili aksionar i cili ka dëshirë të merr pjesë në seancën e Kuvendit konform nenit 391 të LSHT, është i 
detyruar të paralajmërojë pjesëmarrjen e tij në seancën e Kuvendit,  më së voni deri para fillimit të seancës. 

Secili aksionar ka të drejtë një personi të tretë t`i lëshojë një autorizim në formën me shkrim dhe të 
noterizuar për ta përfaqësuar në Kuvend.  

Duke filluar nga dita e shpalljes të kësaj thirrje publike deri në ditën e mbajtjes të seancës, secili aksionar 
ka të drejtë në lokalet ku gjendet selia e Shoqërisë të njoftohet me materialet e parapara për shqyrtim dhe vendosje 
në seancën  e këtij Kuvendi. 
 Për seancën e konvokuar të këtij Kuvendi, konform nenit 390 të LSHT, propozohet të shqyrtohet ky: 
 

R e n d    d i t e 
 Pjesa procedurale: 

1. Zgjedhja e Kryesuesit të seancës së Kuvendit. 
2. Zgjedhja e procesmbajtësit, numëruesit dhe verifikuesit të procesverbalit të seancës së Kuvendit.  
Pjesa punuese: 
1. Shqyrtimi dhe miratimi i  

- Llogarisë përfundimtare për vitin 2017 
- Raporteve financiare për vitin 2017, dhe 
- Raporti vjetor për veprimtarinë e Shoqërisë për vitin 2017. 

2. Miratimi i Vendimit për shpërndarjen e fitimit për vitin 2017, dhe përcaktimin e 
kalendarit për pagesën e dividendës. 

3. Miratimi i Vendimit për aprovimin e punës të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe atij Drejtues për 
vitin 2017. 

4. Përcaktimi i revizorëve për raportet financiare të Shoqërisë për vitin 2018. 

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 

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 164-b i Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
43/12,145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16) , Pëlqimin për punësim nga Ministria e financave nr. 18-
3048/2 të datës 12.03.2018, Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 04-42/6 të datës 23.03.2018 nga U.D Drejtori i IPSHU Klinika për 
gjinekologji dhe obstetrikë publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim për kohë të pacaktuar 

1. IPSHU Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë – Shkup ka nevojë për punësimin e: 
4 (katër) mjek në specializim për anesteziologji 
3 (tre) mjek në specializim për pediatri 
1 (një) mjek specialist për anesteziologji 
2 (dy) mjek specialist për pediatri 

2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore  
 Të jetë shtetas i RM; 
 Të jetë i moshës së rritur; 
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
 Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

3. Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  
 Të kenë arsim sipëror të mbaruar (shkalla 7-1) – Fakulteti i mjekësisë; 
 Provim të dhënë profesional;  
 Licencë për punë; 
 Sukses të arritur mesatar në të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të studimeve universitare që ka mbaruar kandidati prej së paku tetë (në 

tekstin e mëtutjeshëm: suksesi mesatar) dhe 
 Në mënyrë aktive të njeh një prej tre gjuhëve të përdorura më së shpeshti në Bashkimin Evropian (angleze, gjermane ose frënge) në nivelin 

B2  
Sipas Kornizës së përbashkët referente evropiane për mësim, ligjërim dhe vlerësim të gjuhëve (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtutjeshëm CEFR) dhe të posedojë  certifikatë të njohur 
ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian të B2 nivelit CEFR gjegjësisht IELTS 
me 5-6 pikë, FCE, BEC, ILEK, IKFE, BULATS, ose TOEFL PBT së paku 500 pikë, TOEFL CBT së paku 175 pikë ose TOEFL IBT së 
paku 60 pikë ose DELF, TCF, TEF, ose Gete certifikatë (Goethe – Zertifikat), TestDaF.  

 Me dhe pa përvojë pune.  
4. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë dokumentet në vijim:  
 Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt; 
 Biografi të shkurtë (CV); 
 Diplomë me sukses mesatar; 
 Njohja e gjuhës së huaj nga paragrafi 1 i këtij neni dëshmohet me dorëzimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose 

certifikatave të përdorura ndërkombëtare: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEC, PET, KET, ILEK, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL IBT 
për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF, DALF, TCF, TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë (Goethe-Zertifikat), 
TestDaF dhe BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë tjetër të njohur ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtar i 
shoqatës ALTE të testatorëve evropian ose organizatave të tjera ndërkombëtare të B2 nivelit të Kornizës së përbashkët referuese evropiane 
për mësim, ligjërim dhe vlerësim të gjuhëve (CEFR).  

 Njohja e gjuhës së huaj nga paragrafi  1 i këtij neni, përveç se me certifikata të njohura ndërkombëtare ose certifikata të përdorura 
ndërkombëtarisht, dëshmohet edhe me vërtetim për mbarim të ciklit të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve më 
lartë të radhitura në Shanghai Ranking – ARWU (Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve më së shpeshti të 
përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon diplomë të nostrifikuar.  

 Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj,(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter).  
 Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,(origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter).  
 Certifikatë për arsim të mbaruar në pajtim me nevojat që kërkohen për vendet e lartpërmendura të punës, (origjinal ose kopje të vërtetuar 

në noter).  
 Certifikatë për provim të dhënë profesional, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 
 Vendim për fillimin apo mbarimin e specializimit (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 
 Licencë për punë, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 

5. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.  
6. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e komisionit për selektim të 

kandidatëve.  
7. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri në IPSH Klinika 

universitare për gjinekologji dhe obstetrikë – Shkup rr. Vodnjanska nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika universitare për 
gjinekologji dhe obstetrikë ndërsa me shenjë për Shpallje publike për punësim  

IPSHU KLINIKA PËR GJINEKOLOGJI  
DHE OBSTETRIKË – SHKUP   

IPSHU Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë – Shkup

bën anulimin e shpalljes publike të botuar me

27.03.2018 për pranimin e :

- 3 (tre) mjek në specializim për pediatri

- 2 (dy) mjek specialist për pediatri

- 1 (një) mjek specialist për anesteziologji

- 4 (katër) mjek në specializim për anesteziologji

Për kohë të pacaktuar në IPSHU Klinika për gjinekologji

dhe obstetrikë – Shkup, të cilat u botuan më datën

27.03.2018 në gazetën "Koha".

IPSHU Klinika për gjinekologji 
dhe obstetrikë – Shkup



Senatorët, nga Buffon te Kielini,
kanë qenë ata që kanë udhëhequr
Juventusin në një cikël të gjatë që
sapo ka parë skuadrën e Masimi-
liano Alegrit të festojë titullin e sh-
tatë radhazi në Serie A. Një arritje
historike që është mundësuar edhe
nga përmirësimi i skuadrës në
merkaton e verës, me drejtuesit që
kanë arritur të rrisin nivelin e ekipit
edhe me kosto zero. Më poshtë
janë renditur 10 goditjet e merka-
ton më të mira të bëra nga Juventu-
si në shtatë sezonet e fundit.

10. Sami KEDIRA (kosto zero) –
Mesfushor gjerman i datëlindjes
1987-të, i marrë nga Real Madrid
në verën e 2015-ës. A luajtur 111
ndeshje më bardhezinjtë, në të ci-
lat ka shënuar 19 gola dhe ka dhënë
14 asiste. Ka fituar 3 kampionate, 3
kupa dhe 1 Superkupë të Italisë me
Juventusin.

9. Miralem PJANIÇ (32 mi-
lionë) – Mesfushor boshnjak i datë-
lindjes 1990, i kaluar te bardhe-
zinjtë nga Roma (është paguar
klauzola për prishjen e kontratës)
në verën e 2016-ës. Me bardhe-
zinjtë, deri tani, ka koleksionuar 90
ndeshje, të përbëra nga 14 gola dhe
28 asistime. Me Juventusin ka fi-
tuar 2 kampionate dhe 2 Kupa të
Italisë.

8. Karlos TEVEZ (15 milionë) –
Sulmues argjentinas i datëlindjes
1984, i transferuar nga Mançester
Siti në Torino, në verën e 2013-ës,
për t’u larguar më pas në 2015-ën.
Me bardhezinjtë ka koleksionuar
96 ndeshje: 50 gola dhe 18 asistime.
Ka fituar 2 kampionate, 1 Kupë të
Italisë dhe një Superkupë të Italisë
me Juventusin.

7. Gonzalo HIGUAIN (90 mi-
lionë) – Sulmues argjentinas i datë-
lindjes 1987, i blerë nga Napoli
(është paguar klauzola e lirimit) në
verën e 2016-ës. Ka luajtur 104 nde-
shje me bardhezinjtë deri tani,
duke shënuar 55 gola në total dhe
duke dhënë 12 asistime. 2 kampio-
nate dhe 2 Kupa të Italisë me Ju-
ventusin.

6. Paulo DYBALA (40 milionë)
– Sulmues argjentinas i datëlindjes
1993, i blerë nga Palermo në verën
e 2015-ës. Ka luajtur 139 ndeshje
me torinezët, në të cilat ka shënuar
68 gola dhe ka dhënë 25 asistime.
Ka fituar 3 kampionate, 3 Kupa të
Italisë dhe 1 Superkupë të Italisë.

5. Arturo VIDAL (12,5 milionë)
– Mesfushor kilen i datëlindjes
1987-të, i blerë nga Bajer Leverku-
sen në verën e 2011-ës, për t’u lar-
guar në atë të 2015-ës te Bajern
(37,5 milionë euro kanë paguar
gjermanët). Ka koleksionuar 171
ndeshje me bardhezinjtë: 48 gola
dhe 25 asistime. Ka fituar 4 kam-
pionate me Juventusin, 1 Kupë të
Italisë dhe 2 Superkupa të Italisë.

3. Andrea BARZALI (300 mijë
euro) – Mbrojtës italian i datë-
lindjes 1981, i transferuar në Torino
nga Volfsburg në verën e 2011-ës.
Deri tani, ka luajtur 270 ndeshje
me Juventus: 2 gola dhe 6 asistime.
7 kampionate, 4 Kupa të Italisë dhe
Superkupa të Italisë.

2. Pol POGBA (kosto zero) –
Mesfushor francez i datëlindjes
1993, i transferuar nga Junajted në
verën e 2012-ës dhe më pas i kthyer
te “Djajtë e Kuq” në 2016-ën (për
105 milionë euro). Ka luajtur 178
ndeshje me bardhezinjtë: 34 gola
dhe 43 asistime. Ka fituar 4 tituj, 2

Kupa të Italisë dhe 3 Superkupa të
Italisë.

1. Andrea PIRLO (kosto zero)
– Mesfushor italian i datëlindjes

’79, i transferuar nga Milan tek Ju-
ventusi në verën e 2011-ës dhe i lar-
guar në atë të 2015-ës te Nju Jork
Siti ( me kosto zero)ka luajtur 164

ndeshje me bardhezinjtë: 19 gola
dhe 38 asistime. Ka fituar 4 tituj, 1
Kupë të Italisë dhe 2 Superkupa të
Italisë.
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7 tituj radhazi falë 
10 blerjeve të goditura

Prezantohen uniformat e reja për sezonin e ardhshëm  
Pasi fitoi titullin e shtatë me radhë, të dielën e
kaluar, Juventusi ka prezantuar sot uniformën e re
“të shtëpisë” për sezonin 2018-2019. Ndërsa
respektohen ngjyrat tradicionale të klubit torinez,
e zeza dhe e bardha, si mund të jetë ndryshe:
uniforma e re është e markës “Adidas”. Dizajni do
të ketë elementë inovativë: në pjesën e përparme
fanella e re do të ketë vetëm dy vija vertikale të
zeza, ndërsa në pjesën e prapme do të ketë një
shirit të vetëm. Jaka e fanellës së re bardhezi
karakterizohet nga një strukturë e pashembullt
ekskluzive e “Adidas”. Për të përfunduar uniformën
e re të “Zonjës së Vjetër”, pantallonat e shkurtra do
të jenë krejtësisht të bardha, me tri vija vertikale
të zeza në anë, ndërsa çorapët e bardha do të kenë
tri vija horizontale të zeza. Uniforma e re tani për
tani do të dalë në shitje në dyqanin zyrtar të
Juventusit, në dyqanin "online" të “Adidas” dhe në
dyqanin global të shitjes me pakicë të së njëjtës
markë, vetëm për një javë. Uniforma e re e sezonit

2018-2019 do të bëjë
debutimin zyrtar të shtunën
e ardhshme, gjatë ndeshjes
së fundit të Seria A, kundër
Verona, kur do të
organizohet edhe ceremonia
e titullit. 

Merkato verore e Anglisë do të hapet zyrtarisht
këtë të enjte, pra më 17 maj. Ky ndryshim ka ardhur
pasi Premier Liga votoi që merkato të mbyllet më
pak se një muaj përpara se si mbyllej zakonisht.
Pra merkato këtë vit do të mbyllet më 9 gusht.
Rregullorja e FIFA-s shprehet qartë se një kam-
pionat duhet të ketë një merkato që zgjat të
paktën 12 javë. Si rezultat, merkato do të fillojë

vetëm katër ditë pasi përfundoi sezonit 2017/18.
Dhe do të mbyllet përpara se të fillojë sezoni i ri
2018/19, hera e parë që ndodh. Ndryshimi pritet të
shpallet formalisht të mërkurën. Vitin e kaluar,
1.5 miliard euro janë shpenzuar nga klubet e Pre-
mier Liga dhe me Kupën e Botës në horizont, pri-
sni që edhe merkato e kësaj vere të prodhojë shi-
fra astronomike.

PLOTËSOHET KËRKESA E TRAJNERËVE

Merkato e Premier Ligës mbyllet më 9 gusht

JUVENTUSNjë arritje historike që është mundësuar edhe nga përmirësimi i
skuadrës në merkaton e verës, me drejtuesit që kanë arritur të
rrisin nivelin e ekipit edhe me kosto zero
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Mensur
Mamuti

FUTBOLLISTI
SPANJOLL,
GONZALES

FRONI
I ZOTIT

FSHAT
AFËR

GJAKOVËS
KAMPIONI ZORRO

GJENERALI
BOSHNJAK, 
DUDAKOVIQ

NEGACION
(HUAJ)

DRE
I VISEVE 
VERIORE

ZHVENDOSJET 
NË NJË VEND 

TJETËR,
BARTJET

KOHA

MUAJI I BEKUAR,
NJË NGA 

5 SHTYLLAT 
E ISLAMIT

PERËNDIA 
E LUFTËS, 

TE GREKËT 
E LASHTË 

TRASTA
------------------------------

NOTA
MUZIKORE

NJË NGA 
NDALESAT
E MUAJIT 

TË BEKUAR

ZEJTIN
------------------------------

ZË VRIMËN 
E DIÇKAJE 
ME TAPË

SËMUNDJE 
E RËNDË 
NGJITËSE

DARKA
E MUAJIT

TË BEKUAR

FILOZOFI
GJERMAN, 

GEORG
(SHQ.)

NJË NGA 
NDALESAT
E MUAJIT 

TË BEKUAR

OZONI
ELENA GJIKA

-----------------------------
TRUP QIELLOR
I NDRITSHËM

ORGANET
E TË PARIT

KOHA
LL

----------------------------
SHKATHTËSI

(BISED.)

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

PJESË 
TË SHKËPUTURA

TË NJË TEKSTI 
TË SHKRUAR

METRI

101 ROMAK
------------------------------

USHQIMI (PARA 
AGIMIT) I MUAJIT 

TË BEKUAR 

USHTARAKU 
YNË, VOKSHI

------------------------------
FLEROVIUMI

KOHA
KËND, 
SKAJ, 

QOSHE
KAPËRCEJ LUMIN, 

DAL MATANË KOHA
INDIVID I KRIJUAR 

NË MËNYRE 
ASEKSUALE, 

IDENTIK ME ATË 
PARAARDHËS

KOKRRA 
E PEMËVE

------------------------------
KRAHINË E VJETËR 

GREKE (PASHQ.)

QENDRA
SHËNDETËSORE

MBRETËRIA
E KALIFIT

------------------------------
KËNGËTARJA

QAZIMI

TRAGJEDI
E SHEKSPIRIT

GABZHERR, 
LARING

------------------------------
PARASHQEVI

SIMAKU

NDAJFOLJE
SASIE

ISH
POLITIKAN
IZRAELIT

AI QË 
E DREJTON

KRANIN
SHKRONJA

E PARË

ZGJIDHJET: RAMAZANI MU, ARES, TORBA, USHQIMI, VAJ, LIA, IFTARI, ASTI, PIJA, O, EGJ, SYTË, LL, 
R, M, CI, ASIM, FRYTI, QSH, KALIFAT, OTELO, FYT, SHIMON PERES, KRANISTI, A.

Shumë i lehtë: 924673158, 837159642, 615284973, 786492315, 452731896, 193865724, 
569347281, 278516439, 341928567. Mesatar: 275168394, 486293517, 139745628, 
651879243, 394621875, 728534961, 547986132, 913452786, 862317459.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Zhvillimet pozitive të ditës do t’iu lejojnë që të për-

balloni me sukses gjithë nervozizmin e ditëve të lëna pas, si-
domos në ballafaqimet me familjen. Gjatë kësaj dite do të ar-
rini të mbyllni marrëveshje të rëndësishme..

DEMI 21. prill - 21. maj
Duhet të jeni gati të ballafaqoheni me disa të papritu-

ra aspak të këndshme në vendin e punës. Megjithatë kjo pe-
riudhë nervozizmi, nuk duhet t’iu bëjë negativ dhe t’iu deku-
rajojë, pasi gjithsesi mund të mbështeteni tek një person tek i cili
keni besim. Raporti në çift do të jetë mjaft i favorshëm.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Mos u fokusoni maksimalisht vetëm tek puna juaj,

pasi mund të humbni nga vëmendja juaj mundësi shumë të
mira të cilat do të zgjojnë emocione të forta. Do të rigjeni har-
moninë me persona me të cilët jeni grindur së fundmi.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Merrni më shumë kohë për veten tuaj, pasi kjo

është një periudhë e shkëlqyer për të riparë të gjitha prio-
ritetet tuaja në perspektivë ndryshe. Do të ndërmerrni ini-
ciativa profesionale, të cilat i keni menduar prej kohësh. 

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mundohuni që të mos nxitoheni, pasi mund të

krijohen keqkuptime. Pushoni më shumë dhe shmangni
përfshirjen në keqkuptime të ndryshme dhe projekte shumë
të mundimshme. Në dashuri, duhet të jeni më të qartë dhe
të diskutoni me partnerin/en, për gjërat që ju shqetësojnë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Udhëtimet dhe eksplorimet e vendeve të reja do ju

tërheqin shumë, kështu që nisni të planifikoni me vëmendjen që
ju duhet, të gjitha spostimet e parashikuara për këtë verë. Gjatë
kësaj të marte, duhet vetëm të mundoheni të jeni më të drejtpër-
drejtë në marrjen e vendimeve tuaja lidhur me bashkëpunëtorët.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Po kuptoni nxitimthi se kjo është një periudhë e mbu-

shur me ndryshime si në nivelin profesional edhe atë personal.
Risitë do ju bëjnë nervoz, por nuk duhet të keni frikë nga tran-
sformimet, pasi do të zbuloni anë tuajat, të cilat mendonit se i
kishit harruar. Në mbrëmje parashikohen, takime intriguese.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do të merrni disa sugjerime me vlerë, të cilat do ju

lejojnë që të përmirësoni projektet e fundit. Do të ketë
rizgjim të dashurisë dhe ngjallje pasioni, duke u rikthyer fu-
qishëm në lojë.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Parashikohet një javë e cila do ju shohë më të

menduar. Po bëni disa vlerësime, të cilat do ju mundësojnë
që t’iu jepni formë tjetër marrëdhënieve ndërpersonale.
Në vendin e punës, mos jini shumë autoritar.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Besojini intuitës dhe hidhuni në projekte të reja, të

cilat do ju lejojnë që të nxirrni në pah anën tuaj më krijuese.
Idetë tuaja të shkëlqyera do ju mundësojnë përshpejtimin e
projekteve tuaja. Dashuria do të jetë mjaft e favorizuar.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do të jeni mjaft të angazhuar në organizmin e

një eventi, i cili do mund t’iu lejojë që të bëni njohje të reja
dhe mjaft interesante për karrierën tuaj. Nuk përjashtohet
mundësia që të takoni një person shumë tërheqës.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Do të ndjeni se duhet ti kërkoni ndjesë një perso-

ni me të cilin së fundmi keni qenë shumë të ftohtë dhe të
largët. Ky është një moment i cili ju gjen të stresuar dhe të
lodhur. Këshillohet që mërzitë dhe ankthin tuaj ta kaloni me
familjen ose me personin tuaj të zemrës.



Me një peshë prej një ton dhe një
gjatësi 2 metra, Danniel, sipas pronarë-
ve të tij është demi më i madh në botë.
Kafsha jeton në fermën Lost Coast Hay
në Kaliforni dhe ha katër herë më shumë
se sa gjedhët normalë. Ken Farley, i cili
është kujdesur për Danniel që kur lindi,
vuri re se demi ishte anormalisht i madh
pasi i hidhte shishen nga duart kur e
ushqente. “Demat Holsteins njihen për
madhësinë e tyre, por ai është më i
madh se mesatarja”, tha Farley për Daily
Mail. Ai gjithashtu ka njoftuar Rekordet
Botërore Guinnes për të ardhur në
fermën e tij e për të matur Danniel në
mënyrë që të njihet zyrtarisht si demi
më i gjatë në botë.

Demi më i
madh në botë
peshon 1 ton
dhe është i
gjatë 2 metra

Gjenet që ne trashëgojmë nga
prindërit tanë ndikojnë në karakteri-
stikat tona psikologjike - gjëra si inte-
ligjenca dhe aftësia jonë e kujtesës - si
dhe shanset tona për të zhvilluar ku-
shte që prekin mënyrën se si ne men-
dojmë, si autizmi dhe skizofrenia. Në
këtë kuptim, binjakët identik - të cilët
ndajnë të njëjtët gjene - janë të prirur

të mendojnë si njëri-tjetri, më shumë
se sa njerëzit që s’kanë lidhje mes tyre
apo binjakët joidentikë. Studimet me
imazherinë e trurit kanë treguar se
gjatë detyrave mendore, si për shem-
bull memorizimi i numrave, modelet
e aktivitetit të trurit janë më të ngja-
shëm mes binjakëve identikë, se sa
atyre joidentikë.

A mendojnë njësoj binjakët identikë?

Përqafimi i thyen të gjitha barrie-
rat, i bën njerëzit të qeshin dhe i shë-
ron ata. Çfarë një doktor nuk mund të
bëjë e bën një përfaqim. Vetëm
nëpërmjet një përqafimi do të ndihe-
ni më të lumtur dhe do të keni më
shumë besim te të tjerët. Oksitocina
është një nga neurotransmetuesit më
të fuqishëm në trurin tonë. Ajo mund
kërkon teknika stimuluese të veçanta
për t’u çliruar në mënyrë natyrale. 

Një ndër të cilat është përqafimi.
Efektet pozitive të oksitocines përf-
shijnë uljen e shtypjes së gjakut, uljen
e niveleve të stresit të cilat i referohen
hormonit të quajtur kortizol. 

Sipas disa studimeve nga Universi-

teti i Karolinës Veriore, në rastet që
njerëzit përqafohen për më shumë se
20 sekonda, çlirohet oksitocinë, ndry-
she i njohur si hormoni i dashurisë,
dhe si rrjedhojë personi ka ndjenja po-
zitive dhe rrit besimin që ka ndaj të
tjerëve. 

Pra, vetëm nëpërmjet një përqafi-
mi do të ndiheni më të lumtur dhe do
të keni më shumë besim te të tjerët.
Përqafimet forcojnë sistemin imuni-
tar, ulin ndjesinë e vetmisë, relaksojnë
muskujt dhe rrisin vetëvlerësimin.
Tani që i dini mrekullitë e përqafimit,
shkoni dhe përqafoni njerëzit dhe lë-
reni që magjia e përqafimit të shpërn-
dahet.

Shfaqet
smartfoni i ri i
BlackBerryt
Javën që shkoi, ndërsa informacionet rreth
zbulimit të BlackBerry Key2 më 7 qershor
kanë pushtuar të gjitha titujt kryesorë të
mediumeve, një tjetër smartfon i kompa-
nisë BlackBerry është shfaqur. I quajtur
BBG100-1, pajisja është shfaqur në uebfa-
qen e njohur Geekbench, ku sipas kësaj
uebfaqes ky smartfoni pritet të vijë me
procesor Snapdragon 625 SoC. Ndër speci-
fikat tjera që u zbuluan përfshihen edhe si-
stemi operativ Android 8.1 Oreo dhe 4G
RAM memoria. Derisa disa raportet thonë
se mund të jetë pajisja e dytë me tastier e
BalckBerryt që pritet të arrijë gjatë këtij
viti, të tjerat thonë se smartfoni i ri mund
të jetë versioni Lite i Key2. Specifikat tjera
të BBG100-1 si dhe informacionet në lidhje
me lansimin apo çmimin, ende nuk janë
zbuluar.

Përqafimi, mrekulli për njeriun
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1527 - Firenca bëhet republikë.
1792 - Danimarka shfuqizon treg-

tinë me robër.
1822 - Lufta greke për pavarësi:

Turqit okupojnë qytetin grek të So-
luit.

1875 - Tërmet në Venezuelë dhe
Kolumbi, vdesin 16,000 persona.

1877 - Kriza politike në Francë.
1941 - Gjermanët bëjnë sulmin e

tyre të madh të fundit ajror mbi Bri-
taninë e Madhe.

1943 - Trupat gjermane shkatër-
rojnë Sinagogën e Varshavës

1948 - Egjiptianët futen në Gaza.
1956 - Egjipti njeh Republikën Po-

pullore të Kinës.
1983 - Parlamenti libanez mira-

ton marrëveshjen paqësore me Iz-
raelin.

1993 - Suleyman Demirel
zgjidhet kryetar i Turqisë.

DASHURIA
Pas natës së parë të martesës:
- Ai: E dashur, sipas shkathtësive tua,
mendoj se unë nuk jam i pari në sh-
trat me ty.
- Ajo: I dashuri im, sipas shkathtësive
tua, besa nuk do të jesh as i fundit!

Suksesi është aftësia për të ka-
luar nga një dështim në tjetrin,

pa e humbur entuziazmin.
(Churchill)

DELJA është cilësuar nga
shkencëtarët britanikë si një kaf-
shë me aftësi instinktive të pabe-
sueshme dhe me
një inteligjencë
që shkon për-
tej imagji-
natës sonë. Kur
janë në kërcë-
nim, delet formojnë grupe të
mëdha dhe vrapojnë së bashku
larg rrezikut. Delet mund të kuj-
tojnë dhe identifikojnë fytyra të
njerëzve dhe kafshëve.

ELEFANTI ka një tru që peshon
afërsisht 5 kilogramë. Shkencë-
tarët kanë vërtetuar se elefantët
kanë aftësinë të
përdorin objek-
te të ndrysh-
me për të
krijuar lirisht
gjëra që nuk i
janë udhëzuar. Ata
dinë sesi ta pastrojnë ushqimin
dhe si të përdorin mjete të cak-
tuara në natyrë. Janë të aftë të
kuptojnë komandat njerëzore. 
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